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 دیدج هرود راشتنا لاس نیموس تسانمب

 امییسهراتس نیتسا ر یئاف وکش
 دوبیلاهرورینچ رد لیف لاسود
 «تفرگ وه ناج«امنیسمراتس» هک

 لسصف زاغآ رس ۰ شددجم عولط و
 چرا و ساکصا یارب دوب یاهزات

 یا ریاملیف نادنمرنه ت
 هرود راثتنا زا لا ود نونکا

 لولع رد . درذگیم امنیس هراتس هرات
 رگنایامئات دیشوک امنیراتس تدم نیا
 یلا ربالوحتم یامنیسنتسار _یاهشزرا
 , .دشاب

 و شالت لاس ود همانراک یتفو
 و مین زی قرو ار انیس هراتسششوک
 بیم ۰ مينکيم هاگن دوخرس تشپ هب
 رد مياهتسناوت دح هچ ات هک مینی
 میشاب رلوم امیس نیا یاهفده دربشیپ
 لیخ ه ناریایامنیس یفرعم رد و
 یسگر زب مهس هچ نا هوبنا

 هزود نیاب ميهاوخبهکنیا زا لبق
 هراتس دیدج هرود ینعی  ناثخرد
 نناب تسامزال ؛ مينکفيب یرظن اعنیس
 یاصنیس هک میئامن هراشا مهم هتکن

 هک دوب یثاپون لفط نوچمه ناریا
 نامزمه « ام
 وتفرگ لکش « ها

 ,هلحمنیسه یلامنیس ناگدنسون یراب
 ه و درذگب اههار هروک زا تئاوت
 تسد تیقفوم زا یناثخرد یاهلصف
 نا ريا یامنیس هک اجنآ زا اما . دبای
 ۰ كچوک یوبدوتسا ,انچ هب دودحم
 رازگ راک و دنمرله یدونعبمورگ و
 رد  امئیس هراتس راچا ۰ دیدرگبم
 یاصنس یاهدادیور ساکعنا راوج
 یامنیس 4 یدج یهاگن ۰ یلخاد

 ات دوب نیا شفده و تئاد
 بک

 دزاس انشآ جرا

 تو

 تهج نیمهل و , دهد رارق یناهج
 یجراخنیگنس بلاطمجرت و پاچ زا
 رد دوخ یاههداتسرف یاهشرازگ و
 مهاو دیزرویملغیرد روشک زا حراخ
 یلاهج نا رگابنیس هب ار دوختاحفص
 ثغااب هلئسم نسه .دادیم صاصتخا

 وباکت هب یناربا نا رگ ام ان دش
 لباف و رنیدج یاس ات دنتفب
 ورنیا زاو دنزاس حرطم ار یرتثحب
 حرف نوچه ینارگامنیس هک دوب
 ؛یسوول؟ ؛ ناتسلگ م یها ربا ؛ یرافغ
 :یلوج رهبشوبراد « یئایمیک اهدبو
 رگیدیاهیلیخ و یناوتت « یواسبک
 ثكبس بحاص یامنیس ثب نتشاد یا رب

 دنتشادرب یرتوع یاهماگ ثحب لباق و
 یاسنس ندث یناهج یارب ار هار و
 .دندوشک نا ربا

 یشقو هک دو نایز نیمه زا

 یامنیس عبرس تک رح هب امنیس هراتس
 ی نآ نیلوئس یرادیب و ناربا
 یرتشستاحفص و داتسبااب ادنجم .درب

 ناریارد یرنه روما یاهتیلاعف هب ار
 یوصن ات دیشوآ و داد صاصتخا

 یناهمدآ نیتسار یاهتیلاعف راذگهحح
 هتخومآار امنیس نف و توف هک دتاب

 دنتشاد یاهبرشن هب جابتحا و دندو
 یرنه هعیاج و مدرمب ار اهنآ ات
 .دناانش

 یاهدننک هریخ یاهتیقفوم لابندب
 یجراخ ویلخاد یاههراونشج رد هک
 دادعت و دیدرگ ناریا یامنیس بیصت
 یزاسملیفتیلاعف هب اهضنهزات زا یدایز
 رگیدراب ات دوب مژال , دندروآ یور
 *برشن اهنت نیا شوگو رس هب یتسد
 هدیشک ناریا یاهنیس یمیدق و ریتعم

 دوجو ار یاهزات لوحت و دوش
 .دروآ

 ود ینعب - دو نامز سه رد

 «یوضت رمیلع» رگیدراب# شیلا
 دوخ هک سا هراونشج

 ادنیمجم نیننچ فا تک را
 شقن ات تفرگ میمصت ؛ تساهدو
 هتشاداصنیس هراتس راشتنا رد یرلوم
 راشتنا تیلوئسم تهج نسهب و دشاب
 - زاغآ نامه زاو تقرگ هدهعب !رثآ
 هرود هرامسش نیلوا راشتنا زا ینعی
 هسب دیدج

 ودنکقا ناریا یامنس هب رتهنافصنمو

 داد تکر ح یربس رد ارامنیس هرات
 نآ رد ناربایامنیس یعقاو لکش ات

 رتهنانیدعقاو « رتیدجیهاگت

 , دوش یکعنب

 ددلج هرود رد اجنیس هراتس

 تاللجم حلطس رد و داد عطق ریغت

 دیدرگ رشتنم روشک هبنزرا و ربتعم
 یاهتفرشیب اب ماگمهات دش یعس و

 یتکلسفاتخمن ونشمامت و

 هبا ر نا ریایاهنیس ؛ تساهدمآ دیدپ

 ثعاب هک دنمشزرا یاهملف نتخاس

 یفارباتسودرنه ره تاهابم و راختفا
 .دیامن پیغرت ؛ تسا

 میت كپ ادتبا 4 ؟دون ورنپا زا

 یفامنیس ناگدنسیون نیرتهب زا ب رجم
 :اهثحباب و دندمآ درگاهنیسراتس رد

 نوگانوگی اهژات ربرو, ام را واهدقن
 دب و بوخ رگنابام ات دندیشوک
 یاهنیس هب هک اهنآ . دنشاب امنیس نیا
 زبت ملقزا هاگچیه , .دندننقالع یعفا و
 دندشن ریگلد امنیس هراتس ناگدنبون
 رگا هک دندیشیدنا تعقاو نیاهب و

 دوشم هتشو هلجم ننا رد یداقتنا

 یفده و دراد یگدنزاس هبنج افرص
 رظل دم رد نا ربایامنیستف رشیب زج
 امیس هراتس ؛ تس نآ ناگد نبوت

 عون ره زا ار شدوخ ات دیشوک
 دشکبرانک یلابنیسعماجم اب یگتساو

 دنامب رولب اهتقافر و اهیتسود زا و

 هب فرظطیب یابنهار كب نوچیه و
 دزادرپیامنیس نلاتالکشم لصف و لح

 هرود رد هلجم نیا مدق نیلوا
 نس ۰ راوتس یلپ 6 دو ننا دیدج

 و + دزاس رارقرب دنمرنه و رگاشامت
 یاهیهاوخ رظظنقیرط زا ار هلسمنپا
 و ثاربا یاملیس دروم رد فلتخم
 نادنم رثه اب نارگاشامن یلورردور

 ثحم هپ سپس و دیناشوب لمع هباج

 دیزرو مادقا «بالقنا اب ماگمه» كرزن

 روماناراک ردناتسد ثحب نیا رد هک
 یامنس هرابرد ار دوخ تایرظن یرنه
 ناس نآ تفرثب هوحن و ناربا

 تک رشاب یدرگز يم نینچمه .دنتشاد
 تخاس رارق رب؛نابوجشنادزا یهورگ
 ار دوخ تاعقوت نایوجشلادنآر د هک
 رد . دنتشاد زا ربا نا ربا یامنیس زا
 سلکعناو ؛ نوگان وگی اههحاح را وج

 دچ ره ۰ ناریا یامنیس یاه ربخ

 یاهبنیف یارب یاهژبیو هرابش راپکپ
 راشخ رده ون 4 دیدرگ رگتنمدنمشز را

 . دوب اهلوفم و ثلاح ملیف یارب نآ
 یللملانیب یا ریاسیصراتس نینچمه

 نشتخاس اننآ و . بیم نیا هدرخ

 نا ربا یاهنیس اب یجراخ یاهیلاپیک
 راکتبا نیرتمهم 4 یئاریا دنمرنه و
 رد و دز تسد دوخ تیلاعف نارود
 هلچم زا هحفص نیدنچ. هرامش دیچ

 نیاو تخاد رشتنم یجراخ نابزپ ار
 و جراخ یاهروثک قارن ار تالجم

 تشاد لاسرا یزاملیف یاهیناپمک
 رذالمع املیس هراتس اهنبا زا (دج

 شقن هک , ساپس هراونشج یرازگ رب
 يا را یاهصیس تفرشیب رد یرتوم

 و تفرگ هدهعب یگرزب میهس
 ساکعنا هب هرا هشح نیاناگر ا نا ونس

 مادقا سایس یاهشرازگ و اهربخ
 دیزرو

 انس هراتس ۰ اهنبا رب هوالع

 سلاش رس یاهرهچ زا هک رولدنامه
 رد یعس « دروآیم لیعب لیلجت
 ودراد هتخانشا یاههرهچ ندناساش
 قسبرظط زا هک مياهدو دهاش اهراب

 یراتشدنادنم رته هلجم نسه تاحفص

 نبایا رب یتامدخ لماش و هدش یفرعم
 دناهدیدرگ امس

 :اهتیاعفننا راوج رد امنیس هراتس

 هب و دنا رود یلاهج یاهنیس زا
 ناراگن ربخ یناهج یاهشرازگ باچ
 تابرشنیرتگر رب اب نامزیه هک دوخ
 پاچ رد , تفابیم راثتنا یللملانیب

 4 تشاد

 .اشوک ناهجیاهنسیاهدادب ور و رابخا

 : نابایلکبام نوچ یناراگنربخ و

 دنچو یدیعس زیورب  یحلاص دیعب
 شخسب ریظن یلاهژتربر رگید نت
 نادنم رنه اب هبحاصم ؛ راکسا زیاوج
 یاهلیف هراونشج ؛ یللملاید فو رعم
 شراز نا رخآ و ۰ ینبدتلاو

 اه یارب ار ناک لاوتف هراونشج
 هرانس زی نونکامه و دنتشاد لاسرا
 هیادا بار نیا رد ار دوخ شالتامنیس

 ۳۵ هحفس رد هیئب

 ۱۰ نابل راپآ - ۳ هرامش تلوزوریادنبا - تلود هزا ورد هارراهچ :یناعن

 ۱۹۴۷ : یتسپ قددنص هدامشس ۸۳۹۹۷۱ : نفلت

 [۳۶۳۳۱۳) نا ربا رهم یزاسروا رگ : زا یگن ررب واصت و یبک و ملیف

 (۸۲۶۴۵۰-۸۲۶۴۶۰) كيفا رگ ام پاچ : ندم و یگنر رب واصل پاچ

 تدحو ؛ دلجتش

 نت



 داد قالاط ار شرممه یدرونامیا كيب

 ایقف شخب یاهنک رش زا ی «

 دنک راذگاو

 «یسگلع ميهاربا» تسا یباش 8

 ریش تسوب و ربدف یاهملف تسپرابس

 ینوب زی ولت یاههماشپ امن سرربتمس البق هک

 مرسگرس ناهفصا رد « تشاد هدهمن ار

 هک دشابیم یلامنیس ملیف كي نتخاس
 رد رتهو نبش رگ فرظط زا یی هچدوب ودرمت قالط یابدا لاسرب تشک دا سپ نیبیکمشک اهتدن دعب رخالاب

 تسا هدش هداهن شرایتخا نیوانصبیدرولامب!ثبب روا نیب سپ نآ دا هتشلگ هنفه ؟ یشرسه و یهرولامساتاب
 بم هورگ تشادن ینیلامف نربویولت رد .دس یدررلامیا هكیپهک دش .میاش رایب نو یمیثا سورس 8 ب ۳ ِ و دنننر هداولاخ تیامح هاگدادپ یدب اس ون تدع هک سس و رییس دو درت زورب فالتحا فلتخم 1 ۱ ک 1

 2 ادح ره زا اسر رگ هکب تفنارماپ ردره
 دزایم نارابم مان یازپ یدیدرت و كش هنرکچیه یاج رگید دامچ دود دن یردک ج2 ۰ ۰ دودح رد هک هتسف ۳1 ِ اب رض وهداد .تکرح نامرک یوب ار ات هتخادرپ الماک ار وا هبرهم ناعولرا زع .

 دئامل یناب وا قالط دما رد یدیونامپاهابپل مه ننیپ اس

 ماشب تساهتخاس یملیف نوبزیولت ناوج
 ةعمحا ررب رهچونم نآ رد هک هلیطر»

 تک رش یسگرگ دیتسج و یردیح هتشرف

 درادیناور یاهنیعز ملیف نیا

 هدنناوخ راتس نیب تسا ماش 8

 رسورس فورعع ناگراتس زا یکب و فورعم
 هدنیآ رود + تساهدمآ دوجوب یاهناقشاع یاههشیپ رثهاپ تباق ره یمیرک هلاژ اس

 ,تشادميهاوخ هرابنیا رد یاهزات یاهربخ تساهتساخ رب

۳۹ ۰ ۰ 

 یناربا زوریاههلیف شورف
 ردمارآ و قولو رهچونم تکرشب « زادناربت » ملیف [7

 ودومن ناموت رازه دص راهچ لداعع یشورف شامل لوا هتفه
 هکار ملبف نیا . تقاب همادا ایسآ هورگ ر دمودهتفه یارب ذآ شياه
 ینافع اخر دئابیم ریواصت یلامنیسناهزاس زا تسا یلوصحم

 . تسا هدومن ینادرگر اک

 ودزاسیاماروناب یفامنیس نامزاسلوصحم + مسق » ملیف [)
 ۸0۰لداصم یئورف اب اراگانینامنیس هورگ رد شياب هتفه
 یرونو یدرونامیا كيب ملیف نیارد دبدرگ ضیوعت ناموت رازه

 ار نآ ناورش ریما و دندرکیمافیاار یلصا یاه شقن یلآ
 دوب هدرک ینادرگ راک

 ناموت رازه 43۷ هتشذگ هتفهلوط رد « یکشم »ملیف [7
 زاغآ لاسروبنوا هورگ رد نآمود هتفه شیامن و دومن شورف
 .دیدرگ

 دنراد یزاب زوریف و كمولم« دیفم نمها ملیق نیا رد
 . تا هیون ینادرگر اکارثآ یسحم رصا و

 ون بوخ و فراعتم رغ هتخاس ۱« ناجی تعبط» 7

 7 رد شیامن 4 یرباک امنیسرد هتشذگ هتفه ثلاث دیهش
 ۵ نیا لوا هتفهشورسف . دش وربور لابقتسا
 لر همادا نانجسه نآ شیاىل و دش ناموت
 ۵ وه ار رثا

 بیت رتنیاب و هدرک یژابیکس نلاعهتحس ملیف دوسک تلعب تسا مناش 8
 ۲ نارهت ی امن هورگ هس + یناریا

 یخ هدنهدیمشیامن یناربا یاهملیفرضاحلاحرد
 لیکشت .هورگ ود و دنوشیم مافنا مه رد

 لاسرد یناربا ملیف دیلوا شیپ لاسوت
 هتشاگلاس هک دوب هدیسر ملیف دیع هب

 ملیف 2۸ زا هدش هتخام یاهملیف دادم
 هدشوتمک دادمت نیا لاسما ودشن ژواجتم
 سا

 ثفریم روصت ۶ ییرک هلار 8
 رعاظ سکس تنحر ملیف نارحآ رد طنف

 اضر هک شملیف نیرف»زال رن تساهدش

 هتخاسیمیعع كلمرصاننک یشابپارنآ یلافح

 رد تراد مان یگدنز زرم زا روص و تسا

 هراتس س ۸4 هرامش - ( هحفص 0

" 

 ناناد رگ راک یکییمیدب یتیم

 نیمهدزاون< هتشذگ هامنادرخ

 دهاتوک یاهملیف یللعلانیب لاویتسف
 دیدرگ رازگرب ناتسهل یوکارک رهش

 لاسردهک «خرلایاهقیفدهد»اتوکملیفو
 رذ یفداص ریک!یلع طسوت ۲

 ون و ناعدوک یرکف شرورب نوناک
 هدنرب « تساهدش هتخاس ناناوچ

 رارواد تئیه فرط زا راختفاملیید
 دیف .دیدرگ لاویتسف نيا یلطلانیب
 یللملانیب لویتسف نیمهن رد البق خد
 نا رهنرد ناناوجوت و ناکدوک یاهملیف
 رب راختفا ملپید دخاپ قفوم زین

 همانژور هدنسیو داشرساده 98
 هرادتار یاهمانرب نویزیولت یارب « ناهیک
 یدوزبک «یراوید راهچ ادب دنیبيم
 .دوشیم عورش نآ شخب

 رکیزاب «هردانا هتنه نیا زا 8

 و خلل لابرس رد هک یناریا یاهملیف

 رگبد( دنکيم افبا اد یساسح شقن نیریش
 یاهدع «درک دهاوخن یزاب لابرس نیا رد
 لابیرس نیا ءاضعااب هردا هک دنیوگيم

 -یموا دوح ابا « هدرک ادیب فالتخا

 تاسلج رب هر



۰ 

 ناگدننک هیهن نیب هک تساعیاش 8

 هدانفا فالتخا ناژورف و «رافنافل ملیف

 یسک را فالتخا نیا تلع ذوئه . تسا

 نازورف هکنباب هجوتاب اما ۰ تسیل نشور
 هدو نادنمرنه نیرتلوق شوخ زا هتیمه
 هرانک یسراف یامنیس را لاسود تدم و
 یجنرفب و مهع هلئس دیاب تسا هتفرگ

 تالج رس یو ارنز . دشاب هداد یور

 :دوشیمل رضاح یرادربملیف
 ناکتسی ره زا سکب تسا میاث [1

 « ناوج

 یرسورس اهنآ نی و دونیمتیامح فورحم
 دراد دوحو

 یارجا یارب هک یمایم هداباک 8
 سانشرسو دوهشم یاههرهچزا شیاههمانرب

 و یمیدق هدناوح كب فرط زا

 صد
 ۳ وصف

 یهورت هنشذگ هنفه زا + درک یم توعد

 توعد یراکمه ار ناوج ناگدنناوخ زا
 هلمجزا نیرفآ شو و یضترم هک هدرک
 زین مارهش و یبا . دنتسه اهراکهزان نیا

 !دنکیم اغوغایند رد یل سورب
 وناربارد نانچمه «یلسورب» پ [7

 نارازه زورره .درادهمادا این مامت رد

 كی لابندب هک فورعم هشیبرنهنیا رتسوپ
 شورفبناهج رد « دش هتشک زومرم هلداح +

 دصزا اهرتسوب نیا تمیق هاگ و دسریم

 *دوشیم زواجتم ناموت
 كيچههک تسا هتشادن هقپاس نونکان

 هثیبرنهكيب نینچ نیا ناهج تاعوبطمزا

 یصاصتخا یاهسکعو دنهد ناشناجوآ دیقف
 حرش داب نیدنچ و دنناسرب پاچن اب وا
 ربرحتهتشرب فلتخم نیوانع ار وا یناگدنز
 .دنروآ رد

 تساهدرک یزاب ملیف هس يلسورپ
 دوشیم ناو اهدزآ مانب اهنآ زا یکی

 .دوب .دهاوخ یگدچ تبوئ دعب و یافامنیسزا یکیردشیاعلهامهس زا سپ

 ۲. "ی 4

 . دش دهاوخ رازگ رب زا ریش رد رو رهش ۸ ات دادرم ۳۰ زا زاربش رنه شج نسهن

 2و های

۰ 4 ۰ ۳۹ ۰ ۰ 

 زا ریش رنه نشح نیمهن یهرانرد
 سا دوصا ریپ یاهزان تاعالطا یتاعوبطم یوگنفگ یلع رد زاریش رنه نشج لماع ریدم یرافغ حرف ج]

 . داد را رفیعمجطابترا لئاسو ناگدنباون رابتخا رد زا ریش رنه نشج

 یصاخ من رنهنشج لاسما دش رک تع وگتفگ نیا رد یرافغ حرف

 . دنشابیم مهن رنه شح یلما
 ملیف شپابن دروم رد منه نشج هتشذگ لاس قیفوت لائدب وهدمآ لبعب یصاخهجوتامنس هی, رنهشحاماد ب رد لاسما

 یاهتلیفعو رخ زا میلیف هدراود و هدش هدبزگ رب لاکیزوبیاهملیف, رنهنشج ؛یئامنس تعسق یار لاسا .لئونو ی
 . تسا هدش هدناحنگ همان درد .تسا هدشهتخا رسخا یاهلاس رد هک یراذآ ان لاکیزوم

 راد رگ راکت ناتسات نانویبونیدمک ینافونس رآ زا همانشبامن دضچ لاسا : داد حیصوت یر خرف رتات دروم رد

 داهج روهنم و فورعم ناگشیپرنه زا یکی الاتحا دمآ دهاوخهحص یورب ینابلاتیا فورعع نادرگ راک ینکنراک ول
 نایرش هردتآ ینادرگر اکب یدژارن هس رتات همنارب ناباپ ردودنآ دهاوخ نا رهتب اه همانشنامن نبا رد تکرش یارب
 ا رسجا فلتخم شیامن رثخ اب هک نیاژ ون یاهرتالت زا رتانتكب و ادناگوا روئک زا همانشبامن كبو دبآیم هنحص یورو
 درگ دهاوخ !رجا لابیناب روثآ ینادرگ راکب«باتهم بش بشما» ناونعتحت یاهمانشبامن نا ربا زا دوشیم

 و سالکسن هورگ مانب اکبرمآ زا فورعم هورگ كب ادناگ وا زا صقر هورگ كي ۰ رنه نشج صقر یاه همان رد

 دوضب ار یاهتساش یاج یقیسوم رنه نشج سه رد .درک دهاوخ تک رش یها رگ ی ناب ماب یدنه هحاقر كب
 نادسشسوم ناو نارت .دمآ دنهاوخ ناربا هب ناتسهل نویزیولت ویدار زا یرقن ۱6۰ رتسک را كي و هداد صاصتحا
 فورعم رتسک را كي؛درک دهاوخ تک رش لاسما رنه نشج رددوبهدرک تک رش رثه نشج رد لبق یاههرود رد هک مادتیو
 | دزدنناوحكي و تسا هدش هدناجنگ یثاههماارب زین سنوت وربازجلا زا ب درک دهاوخ ارجا همانربود یوالگ ون زا
 | و تسا هدش یصاح هجوت میهن رنه شح رد ینارنا لستا یقیسوس.د رک ها وخ تکرش رنه نشج رد لاسما یربا زجلا
 تساهلش هدناجنگ یدلعتم یاههمان رب

 یاههیاپ یتیسومو رثات ,املیس و دنکی من لابد !

 عورشهراباک نیاردار ناشراک لبق یندم زا

 تباقر یار رهورفالیل و دندوب هدرک
 - یم دناوخس هراباک نیارد شوگوگ اب
 نیکس دزتس مادقا نیا تع دننوک

 . تساهدوب سانشرس ناگدنناوح

 زارفرس نالدرا نیب تسا مناش
 هرهچ :كي و یگدناوخهندسفالع هک .دیدج

 هدما شیپ هناقشاع یارحام دشابیم

 تساهدش قشاع لث دص هث لدکن نالدر

 همانربمطق زا یپ هک تسا عیاش 6

 -وشیارجایندم یار نوبزیولتزا دازخرف
 یضعبیتحو هداتفا ریخات هب فلتخم یله

 نوزیولتب دروم نیارد هک یناهحرط زا

 لا رد . تسا هدنام قوعم هدش هداد

 یامصحرط نادنمرنه را نت دنچ رضاح

 نوبزیولت هب وش یارجا یارب یاهزان
 رهمزا بی وصت زادعب الامتحا هک دناهداد

 باحتحا هدزاش تیقفوم ۰و هه هم .دشدهاوخ شخپ و طض هام
 نا ونعب دا ریت ملیفیناهج لاوبتف ردهک «باجتحا هدزاش» ملیف

 لا وبتسف یرازگ رب ماگنه رد ,دش هنخات قلطم موهنم ملیف نی رتهب

 دش وربور لابقتسا اب و دمآ رد شبامس ناناد رگ راک هتفه رد «ناک

 دونننآ شباعن هب مادقا یبراپ«بت» امنیس زین هتشذگ هتفه و
 ناسلآ هلبح زا یحراخ روثک دنچ هک میدش ربخ اب نینچیه

 دناددرک یرادبرخ شامن یاربار ملیف نیا ایلاتپا و هنارف و
 نآ رد و دو هدرک ینادرگراک تارآ نامرف نمهب ار ملیف نیا

 .دندوهد رک یزاب یلارسک یرون و شوروخ ۰ یخیاثم دیشفج

 هک تسا *اع راهج تدع نونکا ۰ نارهت

 و دوشیم هداد شیامن یرسک امنیس رد
 هتسب امثیس یولج یلیوط فص زورره
 .دوشیم

 زا _یهورگ یلسورب رگید ملیف ود
 سوهب ار ناادننکهیهل و نارادهبامرس

 ار اهنآ و دنورب جداخب ات تسا هتخادنا

 دنچ هک میدش ربخ ۷ نینچمهدننک دراو
 ۰ ههلیف دیرخ یارب نارادعیامرس زا نت
 تباقر هب و هدرکادیپ فالتخا رکیدکت امنیسه راتسدن دح یناشن اب وا هزانج عیبشت د یلسورب یعدنز
 , دناهتساخ رب

 امس هداتس هلجم -۲ كالب تلوزور لوا - تاود هزاورد

 ۸۲۹۹۷۱ نشت

 بن دید و تسشن دیاب لاح رهب
 درک دهاوخ شک ورف ینامز هچ یلسور»
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 «هیلرع ملیف زاتوم هدنیآ هنه ۲7
 ینادرتاک ماقمردیردان ریما یهزات راک
 زاغآ نآ یراد ربادص اد دس ریع ماتنا 4ب

 ینادرگ راک وهژوستمادپزا هک هنره هدرگ

 .پیلیفیهرمر رد تسا رادروخ رب یخ
 هراونشجهبلاسا الامتحا هک تسا یلاع
 .دشدهاوخ هبارا نارهت مایف یناهج

 ساسا رس ای ملیف ننا یرذان ریما
 رهچوتم یرگپزاب اب شدوخ زا یناساد
 اضد و تسا هدومن یلادرگراک یدنحا
 .تسارادهدهمارنآ یرادرملیف یرواجم

 نارگبزاب ژا یهورگ ملیف نیا رد
 .دتسه ملیف یاهشقن رناسرگافیا سانشان

 روک فوب

 هتشللاس هک شخبمرد ثرهوک 0
 مسلیف ابسآ هقطنع ناناوج هراونشچ رد
 هبامرس اب دش هژیاج هدنرب شهات و

 گداصهتشونیود زا ناربا یلع نوب زیولب
 هقیرطس ار « روکفوب ۰ ملیف تبادع
 زسورب نآ رد ه تسا هتخاس یگنر
 نیا  .تسا فوب شقن رکیزاب هدازیف
 دوسک فوب باتک هک تسا یراب نیمود
 راد .دوشیم هدناد گر ب ملیف هب تیادم

 یود زا اکمرمآ رد امیفر رهمکرزب لوا
 ۱۱ یاهفیفد .٩ ملیف ثكپ ناتساد نیا
 , دون هتخاس یرتملین

 اعیقدو لا رتان ءاگسب

 رد ول []
 ینادرگراک لوغشم كلبا ۰ نارپا یاهتیس
 نآييب هک تسا 4 لارثات هاگنب » ملیف
 .دوبروب رهش۲۵ دال هتحس یور اهندم

 یسگنر هقنراعب هک ملیف نیا رد
 «ناب رسهنیلع - دش دهاوخ راد رسلیف

 ریاسویماظنا هللاترع یدیلات هنازرف
 .دنراد تک رش روبزم سیپ نارگبزاب

 یاهتسرد هک تسا راب نیتسخغ نیا
 هدسنادرگربملیف هب همانشبامن كب ناریا
 هوخیم

 یلالق لتاق

 نسرودیولج یبالف لتاق ناونع اب ملیف
 اور ریما ار ملیفا نیا . تفرگ رارف

 -یمینادرگر اک .ینابیش اضد هباعرس
 داردیعس - یدروناماكیب نآ رد و

 ملی تسخن یاه شقت رگافبا یرپم و
 . دنتسه

 دوپهلک ال یبالف لتاف ملیف ناونع
 هنشون یسلطم دیمس ار نآ ویراتس و دون

 -یهیرادربملیف تورمروپحروت طسو و

 ددرگ
 مافسزاب هد یهللادسا دوعسم

 پوخ زاسملیف یهلادسا دومس [7]
 رادناخا اب ملیفمامتا زادعب ناريا یادیس

 داد دارق یط ملف ماح یرب
 تسا هدناسر هاضعاب ملیفسراپ اب هک

 نبآ کاربار یملیف ینادرگ راک تامدقم
 ار نآ ونرانس هک دزاسیمهدامآ ویدوتسا

 نآنا رکیزاب و ملیف مان تسا هنشون دوخ

 مهااوخ یفرمم هدنیآ یاه هرامش رد ار

 , درک
 زانخم 9 خلت رس

 راک نیلول كنپا هک راتخم یلت 7
 بشمت ناونعاب ینادرگر اک هلبمز رد وا
 ۰ ددرسگیم یط سشایتف لحارم نیرخآ

 ربیع مانب دوخ هک یئویرانس ساسارپ
 ینادرگراسک تامدقم « تسا هتشون خلن
 یناعنیس نامزاس یارب اد یاهزات ملیف
 . دنکیم هداعآ اماروتاپ

«۰: 

 یناضیب ما رهن یهزات ملمف ما

 .تسیف تست ره یعالطا زونه

 توش

 ۲ ۳ ساب هتشذگ هتفه زا ۲0

 نامزاسیا رب اد یاهژان ملیف ینادرآ راک

 زافآ توسکشیب ناونع اب امه یلابنیس

 «هیئرعلا یردان رضایهژاتراک زا یلامن رد یدمحا رهجوتم ۲]

 درک زافآ دقروژ ینامیس نامزاس در

 ناجرعم یدروئاساكیب نآ رد هک تسا
 .دنراد ترش نایبرق رمارف و

 ءلسف شخپ زکرع طسوت ملیف نیا
 .دش دهاوخ عیروت ناربا یلامثیس

 نم دود یولح نامش

 تهجملیفراکسا فرط زا یپیکا 7 یدمب ار نآ یوبرانس هک تسا هررک شوگ و تسا دارف ملیف نیارد

 ۰ دشاب تضن شقل رکیزاب
 تدح و یش صقن

 تخس كنبا تدحو هلاتربمن ]

 صقنشاهزات ملیف ینف روما ماجنا مرگ رس
 هلاژ و شدوخ تکرش اب 4 تسا ,یتف

 «یلاجریتیک ؛هداز راسمس رفصا ؛یعبرک هدرکلیصحتزاصایف امیفر
 هتساهدومنینادرتراک دمحا روپ رهجونم

 دیعسوپراتسساسا رب هک ينف صفت
 درم یارجاد تسا هدش هتخا- یشح
 ییاک !! دناوتیمن هک تسا ینارتعشوخ

 هحد ماجنا
 مارسه ار ملیف نیا یرادرببلیف

 ملفزایلاه تدسق و هداد ماجنا یقالوم

 دوما.تسا هدیدوگ یرادربملیف اپورا رد
 ملیفشخب زک رع هدهه هب ملیف نا شخپ
 : اتسا تیساناب ناربایلاهنیس

 مایپ دد یئاضبب مارهب
 بوخ زاسلبف یناضیب مارهب []

 مجنا هک یتارتاط یط ناربا یاهنیس
 اب ار یاهزات ملیف تسا رارف « مداد
 هدازاجشورسخ ریموصسملاورب تکر ش

 ۱۲ تا 3 ۱

 یداع بجر طسوت و هتشو هداژپیخف
 , دن رگیم یراد رسلف

 هفارم رث كئنا هک ملیف نيا رد

 ؛زورفا« یلضاف اضرتتسا نیبروب یولج
 داهرف 4 لیگ نیسح , هددات - ایثرهپس
 دئراد تک رشهدازمیخف یدهع و یدیمح

 دنک ی عادبب همادا هرباج

 ؛لامشزایلیفع یضتره تمجارع اب ۲7
 هزیاج ملیف هدنامیفاب یاه هنحبص كانبا
 ریواصت ینامنیس نامزاس هبامرس + <
 تفاب دهاوخ همادا .تسا نیبروذ یواج

 ینادرگراک یدمحمرصانار ملیف نیا
 ردو دیامنیم یراد رملیف یقدام یلع و
 -  یلبلع یضنرع - گوئو رهچونم نآ
 روسعنم و یرافف نیهیس - ردص ككنشور

 دنراد ترش اینرهپس
 ینابیش دیشمج هزیاج هدننک هیهن

 تسا

 دشعو رش هنا وید

 سناهفحا هب نامیشپ ملش یراد ربملف

 دوریف سیل یدهع اد ملیف نیا هدرک

 هدازبیجندمحازا یلویرانس ساسا رب
 ؛یدرونامیاكيبنآ ردو .دنکیم یلادرک راک

 دنرادتکر ش رفیناضهد ۰ یریم
 یاهعاتب دیدج» رهچ ود ملیف نیا اب

 نامیشپدش دنهاوخ یفرعم ابین و هواک

 يدوننآربا ینامنیس ملیف شخب زکر م ار

 . درک دهاوخ

 دش شدامن هدامآتمه

 میل شخپ زکرم دیدج لوصحم [۲]
 درسح طسوت هک تمه ناربا یلامنیس
 نیا دد ؛ تسا هدش ینادرگراک یزنورپ

 یارب د دیدرگ شیامن هدامآ هتفه

 مدانهرف ترازو تاشمامت هراداب هناورپ

 .دش لاسرا رثه

 جرم - یمیطم كلب رصات تمه رد
 کرمونازآ یلع -یربانمیهاربا - مارهش

 خا

 دمحا ادملیف نيا وبرانس . دنراد تکوش هتفه نا زا هروژ نودیرف ۳ ۱
 تم شوت زا نوخ هبامرسانار یاهژات ملیف ینادرگراک  .دربنیبرودولجمی یلامنیس نامزاس رد

 هی
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 یگ دنذ درم زا دوسع
 لوفشم تخس كنبا یلافص اضر [۲]

 زا روبع دوخ هزان ملیف ینف روما ماجن
 ۰ تسا یگدنز زر

 هدننک هه ینابیش دیشمج هک ملیف نیا
 رب واصت ین امنیسنامزاسلوصحم « تسا نآ

 - یسعیطم هلقم رصال نارد و تیا
 یلعو نتمارزورهش , كياه . یمیرکهلاژ
 . دنراد تک رش دازآ

 هک. تسا یعلیف نیلوا ملیف نیا
 ردو هنخاس یاهزا كسب یلافس اضد
 دنامنهتفگ ان ؛تسيئوا یلبق یاهراک لاور

 ملیف نیارد تکرشاب یمبرک هلاز هک
 زا جراسخ رد ار ياهژات ملیف رگید داب
 : دنکیم یزاب ناهج شقن ویدوتسا

 تفرگ هناورپ نوخس
 یناسناهژوس كي زاهک نوخمه ملیف [7

 طسوتو تسا دادروخرب فراعتم ریفو
 هدش هتشون نآ وبرانس دنولا سوریس

 . دیدرگ شیامث هناورپ دخاب فوم تسا
 نایچک دف نارماک طسوت هک ملیف نيا
 - دیفع نمهب تسا هدش یلادرگ راک

 یدهم - ینارهت زانهش - یلیقع یضترم

 یمشاهابرکذ وینامیلس نیورپ - هدازپیخف
 نوخمه ملیف یارب . دنراد یزا نآ رد
 یدادربملیف یدنولا دیشمج طسو هک
 هتخاسنتمكنهآ یقلاو نیسح تسا هدش
 , تسا

 زاک رس نکن محا

 سک ر رثان امنیس دبدج لوصحم []
 ابنرف - یعیطم كلع رصات تک ر ش اب هک
 و تخبشوخ - یعساقالم نیسح - یمناخ
 هدامآ یدورز سا هدش هخاس قریم

 .دش دهاوخ شام

 ینادرگراک ناورش ریما ار ملیف نیا
 روشک بوج یحاون رد یزاریش دعحاو
 كلم رصات و تسا هدومن یرادربملیف

 نابهورکرس كيشقن رگ افیا نآ رد يعيطم

 . تسا وگهلدب و نشخ
 پس اب ملیف نیا رذ یمناخ برف

 یدیدج
 , تسا

 دش عو رش اهمآ یلو مهاب

 لوصحم یرادربملیف هتفه نیازا [7]
 هب «اهنت یلو مه اب» ملیف سراب دیدج
 .دندرگ ژافآ هدازمیحر جروت ینادرگ راک

 -ملیف دنو یمساف طسوت هک ملیف نیا رد

 - یدجاس خرف - یلابطابط زیگناروش
 اب .دتراد تکر ش یربع و زانهش « مارهش
 هدازمیحر عروت هبرجت نیلوا اهنت یلومه
 . تسا ینادرگراک داک رد
 دشمامت هتفد داب رب

 نیمود ینادرتراک ناشوک شوبراد []
 نیا دد هتفردابرل ناونع اب ار دوخ ملیف
 طسوت 4 ملع ۸نیا رد دئاسرمامتاب هتفه

 هتسا هدش یرادرسلیف راگ دایدهم سس

 و مارهش . یبصم شوبراد « كيمانید

 رسمهینیسشوب راذ .دنراد تکرش یریم
 یلاربا یاهملیق هراس یراهفربم كئارف
 تیلاعف ملیف نیا رد تک رشاب هک . تسا
 دعب كایعانبد ۰ تسا هدومن زاذآ ار دوخ

 تسا یملیف نیمود نیا , فده ملیف را

 . دنکیم شقنیافبا نآ ردهک
 ناونع اب ناشوک شوبراد لوا ملیف
 شامل هدامآ كننا !هثیمآ اباب یکشیه»
 ..تس

 مسفمه

 ملیف كنیا هک زوربف ییئد یدهم [۲7]

 - ۷ هحفص 7

 زایاهنحرد یمیرک هلاژ و یمبطم كل

 نوخمهملیفرد یلارهت زانهش و یلنقع یضنرم 0 4" بز ثذ : یاسز نز كب شقن رگادیا

 امسیارب دنکیم ینادرگ راکار نامیشپ

 هتخاسمسقمه اونع ا یملیف سکر رثات
 + ناجرم « یلضاف اضر نآ رد هک تسا
 هادرهم دیشمجو رشیناضعر ۰ یمادناریش
 دنراذ گزاب

 زاریشرد .دنویمسافطسون ملیف نبا
 تلثم ثب یارجاع و هدیدرگ یرادربعلیف

 تیسندرهود ینم و دنکیم وگزابار ینشع

 ار درم تكي یرابادفو تشلگ و نز دی

 یامههلیف هلطج زامسفمه . تقافر رطاخب
 هدهاشم یدوژب هک تسا یشپامل هدامآ

 . درک میهاوخ

 اس هراتس بس 44 هرابش



 یف عیب هتک یاههراش رد 0

 یاهملیف و یناریا یزامایفنامزاسس
 «دئاهدومنارجآ نآ رد بلاعمنارت وت

 مس اهنآ شابن هداما و هیهت تسن رد

 روطب ار ملیف ۲۰ اعومجع « ميتخادرپ

 ! نامژاسزاكانپا و میدرک یفرممراصتخا
 درک ممه وح تسحص یر

 دازا یلع و یردان میهارپا ؛ یریع ح یناااو او
 یاولم هتک تسا هدومت تک تیساباپ نامزاس

 یاهژا و رکب ءزوم ناربا یئامتیس ملیف شخپ رکرم
 نیرز اضرسلعطسوت ملیفنیا عورخ هتسذک لاس رخاوا (تیسانای)
 و .دش یرادرسمایف یمیطم لایک هار رد ار ماگ نیلوا و ترک راکپ

 بیم نآ هدننک هیهت فاییرز دوم ودتشادرب یزاسلیف راک ندرکینوامت
 . دشب - لیف انیت ) نامزاس هب ماغدا

 هم (ملیف كروژ - مایف راکس
 رد ینوامت تروسب ار ملی دیلوت
 زا یکرتشم شخپ داجیااب ودندروآ
 .دندش رادروخرب ساخ یتیعقوم

 زین تدحو هام دننسا ناباپ رد

 تالنکش و هتسویپ هورگ نیا ممجب
 هکیروطب دخ می داینب ی رتمیسو

 نیرتقفوم و نیرتراکر پزا یکیكنپا
 تسا ناریا ملیف دیلوت یاهنامزاس

 یناتساد ساسا رب یزیورپ ورخ
 تک رشاب ار یملیف هنازسجندبحا ز

 «ما رهش « نأاجم « یمیطمكلم رسان

 . تسا

 «تیسد

 شیامت هداعآكنیا تمح ملی ت

 ینف صقن ۴

 فورمم نیدمک تدحو هللات رسصن

 ویرانس ساسارب ار یف صقن ملیف
 زاد ممملیف هک تسل هتخاس ون دیس

 صضقن ملیف . تسا ینالوم ماره نآ
 تدحو یاه هتخاس ریاس تام یفق

 رادروخرب یملاح و صاخ زنط ز
 تک تدحوریءوالع + تس تسدرد یاهملیف رضاح لاح رد

 و یناحر رورس - هداژراسمم رفسا .تنراع نامزاسنیاشیامنهنامآو هیهت
 یژاب نا رد تسا روپ رهچوم به

 دنراب مت ۱

 راتشه یقت ملیف نیلوا بسمت

 تساناریا یامنیس رگیزاب و هدنیرن

 نآ یوبرانس هک ینادرگ کر اک ماقم رد

  یناحاطسوت و هتشوندن ولا سوریس!ر
 تسا هنش یراد سلیف

 تژورپ زا یکی هک ملیهنیا رد

 لاس رد ناربا یزاسملیف كرزب یاح
 و نیرتفورمه زا یهورگ تسا یراج
 نارما انس هنر رگیزاب نیرتزاسلوپ
 اهنآ همه سار رد هک هدراخ تک رخ

 رانک رد . درب مان نیدرف زا یتساپ
 روش نوچ یرگید نارگیزاب نید

 تب يعادنا ریش ب .ینابطاط

 یزابیمحاه ابرکژ و یجرگ : هردان
 ناریایامنیس هژات هراتسزو رفا ودنزاد
 اشیا نآ رد یراختفا ین زین
 تساهد وس

 یقلاو نیس ملیف نیا یارب
 یضترم و هیدهع و هتخاسنتع "گنهآ

 امنیس هراتس ب6 هرابش سا ۸ هحفص )

 بصعت دد ۳ یداش- یتابطابط زیگنادوش - نیدرف

 رم نیرخآ كانیا یتف صقن

 ددرگیم یط شرادربمایق

 گر هاش - <

 یصاوم هدنک هبهت ینایشاسر

 نوج یکرزب یاهملیف نوتکات هک
 هتخاس ار :اهروجا و مرادناژ مالع

 هیهتدا زن سا
 كنيا هک تساهدومن زاغآ ار

 دیراب قولو رهچوتمو ,ناجرم لحا
 مليف نیا یرادربملیف روما

 .ا!هک تسا هداد ماجنا یکناب ان

 ,زیو ددرگیم یط نآ ینف لحارم
 : دش كهاوخ شیامن هدامآ

 هرم -

 هک تسایفراعته ریغ ملیف هیثرح
 ناریا یئامنیس ملیف شخپ زکرم رد

 دواد ویرانس ساسا رب تسا

 ءناهچ راونذح یا رج و «هدش هتخاس ۰ ِ ِ ۳
 با هتک هدامآ نآ رهت رگ ۳ نا یرادریمایف لحارم نیرخ 3 راد سملیق ۲

 م وب راس ساسا ربیردا ریما ارملیف بد 2 یح ۰: و . «تد رگ

 تساهدومن ینادرگ راک شدوخ هتشون دارت دو ول ۵۳ .منیق نیا 9
 سا شقن یدسصا رهچونم نآ رد و 7 ۳م - ۱ ۱ وآ رد -.ملیکتسد نیرز طسوتو ینادرت را
 . تساآ راددهع ار .الوروح _ٍ تنا زا ار حریا نوچ ینارگبزایددرگیم یرادرپ
 هیئرم ملیف یرادربملیف روما یا رس یرو - نویامه و

 تسا هداد ماحتآ یرواحم انر . دنراد تک رش

 نامش ۷ وررپ یابیز به

 یف اریخا زوریف سیئر یذهم ماقمرد البق هک یحایر نودیرف
 ةهتسرون اضر هیاهرس اب ار یاهزات گرو اب یدایز یاهملیفرد یناتسسا

 دوخملیف نیلوا !ریخا هتشادیراکمه
 هدناسرمامتأاب ینادرگ راک ماقم رد

 . یدرونامیا كيب نآ رد هک تسا

 ها وید .طک ٩

 نودبرف هتفه نیا زا

 یاهزات ملیف ینادرگ راک

 ۱ هدرک

ِ 

 د هک زاغا هناوبد

 ۰ ناجرم ؛ یدر روتامیا ثايپ

 وضخ طسوتو دن راد یزاب نایبیرق

 ده و ف دربملیف كروژ

 تس

 ونامیا تایپ راب نیلوا یارب
 یزابمه یملیف رد نایبیرق زرمارف اب
 ددرگیم

 اد ربا ینامثیس ملیف شخپرک رم رد

 0 .دوخ تمه ملیف زا یلامن دد ما هش و یعبلعمكلم رصا



 هدرپ یدررب نارهن رد نایاپیب رفس ماتاب
 نویزیولت رد نانسنکناو اکیرما رد تسا

 اهروشآ زا یرابس رد و هش هداد شیامت

 دها و ها دل سپ امس امسس هدرپ یوررب

 یناتسندفتنم فعل دروم نادنچ دیدرگ

 . تسا هتفرکن رارف

 هزسباجود هدنرب نوسکج !دنلک []
 زاارمخا هک امتیس .دنمرتع هراسو داکسا

 یملیف رد الانتحا دیدرگ !دج نوخ مه

 هراس درانرباداس یگدنز ساسارب هک

 تک رش ددرکیم هیه هسنارف رتانت دلرز
 دهاوخ مان اراس ملیف ننا . درک دهاوخ

 . تشاد

 روهشم هشیپرتع سالاواس یلت
 ود لابرس نا هطعاف رد هلاجوک لایرس
 یناگتسب رثه ابهارمه ورو ریز ماتب یملیف

 یزاس نوسمزمیجو پلاک تربار نوچ ه مادقا نگ اب هرجنپ كي تافارتعا و رضاح لاح رد هک نوسنیلا# رتیب [7]

 یامنیس یاهنادرگراک نیرتلاعف زا یکی
 لیلا رسارداردوخ هزان ملیف تسا ناتسلگنا

 ناجبه یناتساد هک ملیف نیا رد , دزاسیم

 ودناسوساج یاهلتف را هنداخ رپ و زیکنا
 ناکشیبرنه دراد یوروش و اکنرما هبناج

 دلرامدب و دراچب رو دیررویلا نوچ یفورعع
 ناگراتسنب رلر وهم زا یهورگ اب هارمه

 .دنراد تکرش یلطلانیب ناکشیپرته و
 یسورو هصاقر ددنالوه اریواسکا ۲7

 مان دوخ تارطاح پاح اب هک روهشم

 ردادیسر رایسب ترهنب لاحشوخ ییسور

 نیا .تسا هدرک تک رش دوخ ملیف نیلوا
 درادمان#ا تسانم هفرح « نم تفل» ملیف
 , بسا هدش یرادرملیف اداناک ردو

 هزانهشیبرمه ملسف نیا رد ردنالوه یراسه
 دپ .دشابيم يلرک لکیام مانب یراک
 باتکیود زا هک یملیف رد دینادب تس
 هراس سا هدش هیهت لاحشوخ یبسور

 شف وبرگدر نیل یسیلگنا روهشم
 . تسا هزومن یزاب !ر ردنالوه اریواسکا

 یفوص یاهملف هلابد نتخاس
 رد , تسا هدرک ادیب جاور تدشن اریخا

 ریظن یناهملبف تیقفوم زا يپ لبق لاس
 یوسارف طابترا , هاگدورف ؛ وتبلاسرو"

 شبامننو هتخاس زن اهنآ هلابند هاگدورف
 رایس لابقتسا اب افداصت هک دش هشاذ

 + ناتسلگنا یامنیس , دیدرگ وربور زیل
 تیففوملابندناکیرما وهسنارف زا تیمبت
 یسربیاهمان دوخ یادصورس رپ مایف ود

 و فن

 زا سپ . تسا سکوف یلایمک ۰

 ۷ نیا ناتساد هعادا هک یناهملیف نتخاس

 ملیف هلاشد . تسا هدومن دن ملیف ود

 مه تشاد ما یسرپ تفرشیپ هیسزپ
 هک یدرم اهنن ماناب نا ره رد نونکا

 تارطاخهماذا و تسا هدرب یوررب هلوتیع

 هدربیوررب یدوزن زین نکهلاب هرجنب كي
 دمآ دهاوخ ابورا یاهامنیس

 رابنیلوا هک دوویلاه هایس تسل []

 لاسرد و هیهن ینراک كم رولاس هلیسوب
 مسن ونک بسچرب ندزال (, - ه, یاه

 زایهورگ نتفد نیب زاو یراکیب بجوم
 دوویلاه روهشم ناکتییرنهو ناناد رگ راک
 ساهدندر؟ یدمک یملیف هژوس « دید رگ

 یدوو روهشم نیدمک نآ لوا هتیپ نه
 د راد مان ههج هک ملیف نیا .دشا یم نلا

 ایبملک یناپمک یارب تیر نینرام هلیسوب
 . دوشیم ینادرگراک و هیهن

 تک رش اب اریخا هک ددلباو نج [7]

 نیشکنارف مانب زکورپ لع زا یملیف رد
 تسد دایس تففوم و ترهشب ناوج

 مایف نیلوا رد رضاح لاح رد تسا هتفای
 اب ردارب یاهارجام مان دوخ یسیلگنا

 روطنامه.دنکیمیزاب زعلوع كولرش رتشوه
 نیا ؛تفایرد ناوتیم ملیف نیا مانزا هک

 زنط ناوج نیتئگنارف دننام زی ملیف
 هلیسون ملیف ننا .تسا زیما وجه و دولآ
 لوصحم و هدش ینادرگراک ردلباو نج

 یاهارحام

 ملیفردلباو زهلوه لول رش رتشوهاب دادرب
 مان دزاسم سکوف یناپمک یارب یرگید
 دس ریم هار زا دراو مدآ

 زا لف لاس 4 رولبن تبازیلا [7]

 تفاب ردلیفیدنچ ۰ دش ادج نونرب دراچیر
 و نئرب دراچیر زا یمایف نویزیولت هک
 »ان وک تاقالم هک دهدیم ناشن نرولایفوس

 هتوسو لیاقت رد هک تنازبلا دراد مان

 نویزیولت هدرپ یودرب ندولو نوب رب ندید
 ناسودرایدادعندنک تمواقم بسناوسین
 نآ هرابرتتحب و ملیف ندید تهج ار دوح

 سرد هدب تخ را یلو درک توعد لزسمپ

 پا رخ نویزیولت هاگسد « ملیف طسو رد
 وایشنع لزنمد دوخ نانامهیم اب زیلو دش
 دنچ ره . دنتسشن ملیف یاشامتبو دننفر
 ملیفنا ندید را سپ رولبن تازیلا هک

 نآ دروم رث یمسر رظن راهظا هنوگ ره زا
 فرح اشمطم یلو تسا هدرک یراددوخ

 .تشاد دهاوخ نتفگ یارب یرایسب یاه
 نونکمه هک ملیف نیا دینادب تسیندپ

 ردسالاواس ملیف ننامامتا زا یب . دنکیم

 دهاوخ ترش تسگلاو زا یرگید ملیف

 نیا رد .دراد مان ساملا نارودزم هک رک

 تفرسلاب هب .طوبرم نا ناتساد هک ملف

 و الروسسناشوژ رد و تسا سادلا درزب
 یان : دش دهاوخ یرادرملیف اقب رفا

 نوج یروهشم ناگتسپرنع اب سالاواس

 دوشیم یزابمه سنالابلجو !دناف ری

 ءاعب و تصقوم ظفح یارپ دوویلاه [7]
 هوکش رب یاهملیف نتخاس اددجم دوخ
 اب املیف هنوقتیا ته هدیآ یود

 هلمجرا .دنشابیم لاکبروم ابو یاهنداح
 یلیف اکیرما یادتیس دبدج یاهلاکی زوم
 مانس جیوونادگاب رتیب ینادرگ راکب تسا

 درایش لبیاس ملیف نيا رد قشع نیرخآ
 ترسب اب هارعه جيوونادگاب ره
 تکرشنانربنیلا ۰ ناک نیلدام « زدلونیر
 روهنع اس كازهآ رندوبلوآ و دنراد

 هتخاس كنهآ تسب نآ یارب یناکیرما

 . تسا

 »6 هحفع (]
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 ۸۸ نس رد لبف قدمج اکیرما یاملیس

 دق زایکیلاشرام .تشذگ ردیکلاس

 دوب اکی رما یادهنیس نانادرک راک

 شیب دوخ .تیلاعف نارود

 نی رس

 هجا نکیل .دروآ دوخو" یلامنیسنولانوت

 ترهش بجوم هدیدرگ امان ندنامنایبو

 : اب وا هک تسا یلاهب ددک تسا

 >و نینرام نید ؛ زدلیف . یس . ویلبد

 لاسرامج روح

 یاهمانب دوشم رایسب ملیف ود
 و شن رتبدنلرام تکرش اب دزاتیم هرابود

 نادرت تسا هتخاس زیئول

 کر سس

 یا د تراوتسا زمیج ۱ و تراوتسا
 ایسالک اراهنآ 4 تسه زیل كيلاکينورو

 ودالنلا بک مشاب

 لا د لاشرام دناهدیما تكجحوک یاه

 یاهمسف زا یرایسب ریخا یاه

 لاب رصمسفشلب ردود رک هیهن اد لا لیسول

 نوسنکبد یجنا تکرش اب نژ یاهسیلپ

 ران نیلوا یارب
 دی درگ

 زورره امنیس [7]

 دناوس هک یلاهدهرهج ۰ تساهزان یاه

 « دننک رپ اد مندق ناگراتس یلاخ یاج

 بادح یاهراسون امنیس یاهفشک نی خآ

 ؟ تسا نونلبه نیبار مانب

 هاظ هنیپ سه ناونع

 رهج یوجسج رد

 ی

 _ت
 ی هات

 تچح مس
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 او ست رم

 یکب و هتشاد هدهمب یناهشفن ملیف دنچ
 اضص نر مان زا یاهملیف نبرخا زا

 بسا هدون ها ره تیقفوع ان ناروس

 رسد مانی یمایف ارخا نوتلیه نیا

 یرخآ کالاناراب هارمه نینه
 تیقفومبهک تسا هدرک قزاب امنیس نازرات

 دراد ناوا رف دیما ن

 ود اربخا ناتسلگنا یامنیس [7]
 زا ار دوخ پوخ رایسب ناکشیپ رنه

 نوسکرگ ناج هتیپرنه ود نیا زا یکی
 ابسا ناگتیب رثه زا یکی و تشاد مان

 وسگ رگ . دوب روشک نیا یاهنیس بوخ

 «يک» رزج لیبف را یرابسب یاهملیف رد

 تک رس اهلاوئز بش و زور نیرتیلالوط
 سرش ورععزایکب ۵, یاهلاس رث و تشاد
 ۶ ناح دو یسیلکا ناکتیپ رثه

 دوم جاواس

 س

 داد

 نوسل

 یااب زین ینویزپوال فورمت لایرس ود رد

 یل رشاب وا رده یلرش لایرس « دوب هدرک

 سشقنپ نآ رد وا هکنولدی" لایرسو نیلدم

 یرهرگبد هشیپرمه .دیدرگ رهاظ نوویع
 گاسمنیس نالراس نیرتهل زا یکب رون
 هسبرص هاش تربار رسمه و ناتساکنا

 اس رد اهن هن روا قرم ۰ دون روهشم

 -روهنم زادوناناول یاهراتسزیل رتاتردهکل

 مسح اب ناویع روب یرم یاهیلیف نی رت
 نر دراچبر اب هاره نک هاگن هنشذگن
 ده رزاجب راب ها مع اهناقع هلق و مولبرلک

 گره. درب ۷ ار دوونسبا تملک و نترب

 شاد لاس 4۱ شرم ماگتهب روب

 امنیس هراتس تب 44 هرامک



 5 مناشلامعا واهیراتفرت ۳۳لوجر
 ۳ نیپ یژولو 1

 : نم هدروف ؛نیاتش زب

 سی نآ زا نفراف گاکچه
 و ءدودحم نه

 ط ی رتتحار

 من تب طور اه « را 0 9
 ءرب هجوت اهکتشف ناتساد كي هدشاب هدروآ شناجیه ه رایب
 یون راهم همه تقولا «یاپاپ» نوتراک یاهلایرس زا ناتساد

 ءتم فوطعم یرنه دادمتسا دیاب نم . هانی م فن رعن میا رب ار

 هک تس د سمه هب نایب هویش هب یاهفرح ات هک ثاب سلسحایب یلبخ
 هتع رنسپیلیح اهیا یامنیس مامت شیاهتنطشو «یتراب» ی ء ۴
 ک - رم و فافش یدمس رثن لثم «نیانشنزیآ» هجوتم منهذ . ۰

 و هد هوننا لیاقم رد دس «تسا رت

 .  دنزاسخیزات هک میراد ار نیاتتتزیآ زا هک یماف اهنت هم

 ء زا هک یئاههیحور و یئاه هک دوب «سکمتوپ وانمزر» , مدید ی ّ ۳
 , یاهتشرس:دن زیخیمرب "خیزات رننف هکبزیج . داد مناکت تدش هب +

 طلا رد هشیر هک موش و هريت اهیرولت , مدرکیم ست نیاتشریآ
 مءالعاهک .دنراد بحذموتس هکلب . دود یشزاتنوم موج

 ع هام هک , دربمیم دراد شهاگنندوب ینانآ و نتهاگن یقم

 وخ ین هدننک هریخ یاع تفرثیپ

 نیم رت تخسدد و رتتسپ مراد ر ماع لتف هحس نا یتفو وت

 هرارد,برغ رد ار تیساح نیا هاتثن زیآ هک ینکیم ساسحا ۰: ييبيم
 ۱ 0 د ۲ هک 1

 سناهعدا حوف+م اهناوام نآ هبح و ر ر

 هتوگ و ینووهتب یاههیحور رد هدید ,دنرریمیمودتتفایم "نوا یاههلپ
 9 2 5 94# وب نی نآ رتاز مدوخ:یاهیک

 دشرادنمآرآ و رارق هک یثهچن و «. .تسا هتشاد تسود یهلما و رک 9 زر

 دنتسهدایرف «ناغف هچرایکب شاهمه و كاکچیهودروفناج لثم یناک - 4 0 ارق «یتوررتور#
 ِ عاتها کای هار زا و دنریذپیمن هک ؟ دنتشادن وت یارب یاهبذاج ۳ تین

 مس رو ۳ كي اهآ داکننبرد ای ۶ ةيرک نیا« یو مک هیرجت بوبحم نا رگامنیس 2 3 ۹ ما ۰ 1 ۱ يمقنشب , منک فتک ون زا « نیم !ر 5 4

 .. دنحذیم ینعم دوخ یرشپ هک است اوت یکتا و :بیهوصحم لو روم نرم هتسا تتیهفل یخ
 :ااکحهودروف زا هک یک اهنآیئاکیرما ینوک"سولگنتترس ز اوت

 تاب الو . دیاین ششوخ دایز تا هدسبرف و ابز هک دزیخیم ۱

 ادوگ و نامسگرب لثم یناهمدآ یم رظن زادقال «تبش یفاک 1 ی

 ت

 تب زایئاههکت نوج . تسا ی را نلوچ

 ر دشن هتخانش «نم» رداریسح هچ ملبف كب یاغامت -

 ۲ صل باذچو یی هیرجت دوخ سب یرنه راک كي زا ؟ دنکیم افرا وت
 .دریگب لیوحت بوخ یلخار امتوکب مه ار تسامح نیا ریظن یوس هب تسا یربس نوچ ۰ دوشیم نازاسلیفیسا رو .آیرادیراظفتنا هچ
 بخار نامگ رملیقات ود 9 - ناوتبم نامر هتبمز رد یوگنیمه رد "ت یلاسانش ۱ دنته : یک هچ وت بوحم

 9 ؟ اتم ۱۳۰ یا یارب ما همه بم ۳ 1
 فخ 9 و 20 3 زاسلیف ؟ ب رثاگكپ زا میآ یتقو هک هدوب ح رطم ک زا گر ول داوس_یس میدرت ن نم 7 تب

 +ایم مشوخ سو رم "اپ . دزایم زیامتماروا هک تم هدادمناکت هک یناهیلیف اما ماهتنادن خ ویقافتاهچ هدیآيم شنوخ یر

 ووهناویدیورپیپ زا اوصخم هاطمو یگدنرهمنالنطو مقصمقلع- رک ی جب 4 ٩ تسا هناو
 اهیدیاپیتح » رد ؛ ثآ هداج و مر و ینوینوتنآ ۰ بش لنم فیلتخم یاههاگدبد زا هتيلا ر :دیلپ دلکجیهدر د , نآ ۳ 12 ۳ ۱

 اپ .دنته کا تسود مه ۳ ۲
 د وب انیاههتش ر ساق ۰ ی 11 ِ

 ٩ یاد ندرک شزاون .ِ وانی رف رد لثونویو یلو «تخادرپ هلاس نیا ه دوشیم
 ممه ار وا یاه یمایس نیا - تیانج ك

 لعم نت ت همه اهنیا هتبلا . انایدیربو و هدنک ناو دنامیم یفای هشیمح زیچ كاب

 لاشاهیصع بس دونم دانی تك اور دیاش .تس هتشذگ هب طوبرم سا هیسق«یساشب وخ » لماع اید

 ن خآنیاو« نیطایش ینوعمس مربب ار ترس هناقشاع ات اذگب

۳۱0 19۳  
 ددحم ,,كنک هحوسجم شا رم رد هتیسح یرگید روط , مینی ار اهنآ !

 هکیاهچب دننام . تا یزاب ثاسورع نم هب زچ يه هدیاش ۳ سم دوخ « یتسه» زار زا رم مخ و جیب

 .بحرع ار یلبق رادوگ نآاما زا و دهدیم رج ار شکسورع * اهنآ ردیاهزات تاکندیاش ای .دنهدن یههثیمهو میت ناد رگر سو ريحتم
 سایس یاه ملیف دنچ ره ۰ مهد یاطخ و هات ساصا چیه راکن ممم فسا اپ «یرحید» قیرط زا میشوک ی م ۰ ۲ اک گ ن ۱

 رسخاوانیا . منيچيم 2 رد نوچ . دنکب مه دیان و دنکین قعاع نانچنآ هک دوب ینامز اب نومدوخ هب یرکید دوجو تالحت

 نارکمنشور رگید ریظن مه رادوک .تساهدرک زابوتل ار یکسورع عقاو ,ار یملیف ره هک مدوپ امنیس هتنن و یر
 ۰ ول وئدب انا رحب»بوچ د دراد برغ هعایروف نیا بلق رد ار نزوساپ «مدیدیم ؛ لمهم و فرخرم دنچ ره زاینب دنکیدزن نم هب هکیناهپآ

 هب یطق زا شهج نیا . دروخیم ار هسوگچ مينيب مينکيم ورف كولعم زا منآ هک ميرکيم هیجوت روطنیاو دوخ زا هک یربه یلیش یپا قیرط
 .خ .مدآنیارد  فاام لعق و هدا- یلیخ زیچ همه .دنکيم ناج ,دزومایب یئاهزیچ دناوتیم مهدب مأیف یاهعومحم , دناهدرک باترپ نو رییهب

 یدرگارف نین ت ماگنهیا و دوشیم راذگ رب «یملع» .دنکناراهرک نآ هک دریگب داب ینعی مامتاب ءار دوخ یدوجو صیاسح

 مينيبیم مه فمادآ و رتراس رد ار شریذپ یعو هاگن نیا قع رد :منکیس ار راکسیا رگید الاح ام اس رد نما شیاهت رعو عج

 رتراس رترقوم و مارآ یمتیر اب یلو .هداس یزاب كي . تسه دوجوم مضو .دنک یمماهدرفاوردک ِ دیچاج" نوچ بنج نا فرط هب نمو تو
 هرودكي زا پ«هنآرکفتم یکیخ هک دز ام یلایخ یاههنافا لثم نوتیک رتساب و نیلپاچیاهملیف قشاع سم نا هک م!هدرک سح نوج + شم

 هستم هب تمت یداقنا رکفت ودنکیمفیرعت فک رزب ردام هک یناه . متسح مهرونه ۳۹ نیا اوت وا ین ۱ ی
 «مارآم دوخ یمزیلایتاتیرکا روطنیمههچبو تسا سرت و تجیه زار مشوخ یلیخ نوتراک یاهملیف ز دتنط ایمدآ نیا

 "دبیدج شیک یلاوح بخعانتعا ونایفط زا .دزرلیم یگددنزهدیکچ شعون همه ۰ دیآيم ی ؟هچ ین
 تسردنانچ 7۳ یب 0 رو 2 ایت زیچ همه . تیث یکدنز.ه مدآ یثقو ادج . تسا ره ری رج

 بیمرادوک رد هک !رچو نوچیب و «تساراکتتجااب یا را 92 ٩ بناک یاهباجح نباو يوشیم ءربخ وتاینمت زا یساکمنا مناوتب نم

 اس هراتس س 6 هرامش سس ۰
9 

۷ ۳ 

 ۳ ۲۹ یسا 3. نا ین



 ۰ دلبحم و ی ]یاهد داهمسدقهکیئاه ملیف نآ لتم و گنفت دنکیم ار شیامتیس , دنک یهاک ] هب وا ته ۱ رد هک

 _ك تاح یک مفساتم رادقچ و ۰ هناب هتسناوت بیترت نیاهب دنک یم نامک رد تا همش لوبم اب 8

 هم هّعح ۰ تالاب رنس ردقچ ره . هب ميوگ ردار یداینب و مزال ینوگ رکد تسا نیادب العاک « یکیتکلایدلقخ 38 ۶

 1 »ی , ۱  ۰ خبر تهح یرشب یدازآ هک سا فرخ
 بس یم م هک تسبن ۱ دننک میاضرا ننا وتیم رتمک ماجنا ار دوخ ییالقنا هفیظو و هفنک . تسا ۱ یکس ریغ یسایسیداژز آ نودب
 دشاب سح و رکف كي تبنب هب راکنا ام یوگتنگ یمیلعتوهدیرپ نر شیامنیس . دهد یداصتفا رورت و راتف فیلکت هیاپ
 ض وعارتسحصع وضوهنپ دثسریم دوشیم .دوشیم هکفارحعا نیازیل و .هرک نیاز

 هی اه مد وخ روح ی اه ملیقف نم نهف . د لاس تسود ی وا یچاشامت امآ زصح یزیچ وا مزیلایناتیرکا
 ه اه یج یصع 7 5  هداهن رس تشپ یسلایس گه ف رصسحتع هک تی عبأت یژول وئدیا

 م مذآ دوخ « دنامیم هل وئدیا حاتحم و ماخ نانچ نآ مژیسکرام«هفظ ههیشاحرد دناوتیم
 سآ یر وطنپ ج و زاد وگ الاح تسل هک  فیدج یاه یشضلت قیرط نیدب و دنک ملع دق

 هفت مد یه تم هخشم اتامت ثاب هک هداتفا اینا --یم یط اد تهاقن هرود ككي دراد دهدب مزسک رام هب تبس یدیدج
 5 هسح راس نوح 7 « ؟ دنا هد ک تاهس» هعمه دنک عخآ دنسرد تراس

 ج مقاو رد شالتنیا ؛ بیرغ 1 )رس ۳۳ یهتف رم لکتم نیمه زیظن تسا مزیک رام و مزملایتاتب وا

 دا از ءانش یاههوگ رم دابهتشاد حنزیاهمن امتح  شایسایس مطال رپهرودنآ زد تشاد یفن یرگید رطاخب تسبرد از یکی
 ِ ۶ و ری ۳۳ ۳ جاهمانشیامن اه هناخراک رد هک بالقنا هک رادوک اما . دنکیمن

 طا از هخ کیف لکه و فلات 3 ۲ 0 -  حطس زا وا هاگنهتفرعتفر اما . درک .هدرک شوک رگد تخل ۹۸ یم
 سا 9ص ۷ هد میش ۳ هات هج ِ

 -  هتشادنقصت و لمات تسرف نانچ ن

 يفیم» مدآ هکدسریم ینام مه منیف نیا دیاب دا> یارب یجاخامع زا توعد و تخادرپ هنالوجعیرورش و ضتهچب لئم تا

 ۰ ۳2 ق ۱ آ قمعت درادرییم نتنک و ندرک یفن راکب
 مدا مه دوخرتدوژهچره دهاوخیم نوچ و

 و + دوشیم هفالک

 تخ راجنلک ناب نانچنه

 بت

۹ ۳ 8 
 اب 4

 مهافت یراوشد

 یراوشد» هتسه وتیاهملبف رد
 كد «مهاقت مدع»اساسا اب و «بهاغت
 تقوجها رثکاو ؛ تسا یلصا؛بلاع

 . دوشیمن لصاح ممهاغن مه



 : هراب رد هلجم ناگ دنناوخ رظن راهظا

 شوگوگ هسیاقم
 رهو رف الیلو

 داشهنارن كب شوگوآ یتفو هکیروطب و تشربع رانا هک یرولعنامه ۲7
 رورسو دجو هب امفاد نب « دناوخیم تحت اصن هراس شپ هتفه پلطم
 شوگوک یاههنارت مغ سکع رب و مبآیم رد رهورف الیل و شوگوگ » داونع
 ره و دزاس نیکءغ ار هدنونش دناوتیم ناگدنناوخلابقتسا دروم«شجنسیو زا رث
 ساسحا هنوکنیدب تسناون یاهدنناوختفو واه فلت و هتفرگ رارف هلجم ریرع
 ۲  نمدلافتآ هدنونت هب ار شیادص و دوخ نیاردرظنراهظاو ناگدنناوخ ,یاه هیان
 شوگوگ اب ار وا مرضاح نم تفونا اهنآ هحوت هلهد نان داوتیم دروم

 ابآهک مریکب هجيتت ًلامتحا و منک هسانم اع لاح رپب و دش) روپرم بلطم 4
 و دربکب ار شوگوگ یاج دناوتیم وا یگدنز یسررب نم هتثذگ هتحه رد

 ؟ هناب الو وا نیبابسف یاهباتم . شوگ و گ
 ۱ریاهدنناوخ نمنچ هک نونکا یلو یناهیاتنهجو وء میدروآ لمع هب رهورف

 روظنبامه رهورفالیل و مرادن غارس نم هتئاد دوجو دناوتیم ود نیا نب
 -یمت« تساهدش طابنتسا تدم نیارد 4۶ هلجناگ د نناوخ زا و میدومن رکد دنناب
 تبافریارب رظن دروم هدنناوخ نآ دناوت كيودنسبون همان ام یارب هک ميتساوخ
 ! دبآ باسحب شوگوگاب هناجهمه .دیدیدروم نیا مج یاقع .دروخر ِف

 یلابطابطریما - نارسوف . یی یونی ما یاس لوروف شرح ۰ ۰ ». هثیرنه رهورف ال اب دنرو
 یلاع هسددم یوجشناد) لیاق ی دورما یایز و ناوچ
 زامتخاس و ناز اب و تساراد زبن ییهجوت

 یسک بوخ دوم [] ِ یه نوک نوک تایا رسا رت
 هک ار و تم همی تععب تم هک ۲ قم

 و کود .د رم نیب وعوت را سرت دیامج هو ِ زر ۸ قد
 یو رایتخا رد روحاوررج و ای 7 و

 ۱ 8 نشه فر هراذآ یرسیگ مچ وحت هب ور ش
 + تباثر یه وا و سم هدراذگ رهورفالل رایتخا رد ۰ درکیم

 نم رقخ هک سوصشاایلم و دشاب راد ۲ دمرا رظن دیب مه نتاوچ فا وا زن دنارتیمرکید يک ره زا رتشبباد شوکوگ ییوگووا .تپاقر لامتحاوتل هدخ

 ۱ ثساسرو راوم یلبخ مه شالس (ینیمراتس هتفه نیا رد لاحرهت
 تسودنامهمنیسحدبس -تشد بر هلجمناگد نا وخ زا رظراهطادنچ

 (هدن رود رگ داک)

 هنا رتهدزاودهدلاحب 1 رهورفالیل 8

 دوضخ ناگدنناوخ زا و هتخام حرطع
 وشوگ و گ هساتم دروم رد دهاوخیم

 نسا_یقشم یاههمیاش مه دمب و دددا ی بی نابا رسهنا و نازاسکنهآ ددخیارم یدنرهره سهدیفمب 01

 ردروا رفنیئاپ زورب ور اد تپبوحح ۳ ی ۶ ی 1۴ هككب رب ینوکرک و دراد سوصحپ ینیمترم
 یر سس رو ین نی تن ام لی ایا یییراوام زا یراینپ ر تعدهآ مدرم هو دال سا هک وا مدرندنار یدزلک تفت 9 یار زا از ودرحهب تسل بصمنم و هتشذگ ناهارخ دی - د نی ب4 زربور زااب یکدزک قاح هک صوصخت و .اوهنآ شوگوک هک .تفک نارتیم نوتکا یا سوز 7 سر تسارفهنآ هتعرنه نپ رم یا تیمقرم

 هدنارن شوگوت یارب بیند كب ناوصب ِ ِ
 و و نسچهنوگچ یسب چای وتو ر دنتسم دنملالع شرکوک نادلز رپصت

 4 1 7 ور هچون بلج رب وتن و هدوب وا راپتخا قم رعورفاعت رفاه نر هزبج 5 و هد دناوتیم هک البل م>یوج نج هپ ۰ دوجو شوک رک هب هک مه هفالع عن یا

 اه هنارت یارخا ف 57 7 رهاظ و دم رب ی : یو ۰ لئم و هزاس لفتنم ةرخب !رلآ و دناین
 ۳۳۹ نکا و هنرک نام زرم نا ی ی نیرت یاحدنا رتیم یتال مينرکب هک

 مپ سم (دسمداک) زدواشیپاعیس ده مق  یح اهیلیخ بلب دد شرکرک تسپ زا هدبنع هب :نینک.یم ۳1 ی هدر و درک ی ناو 1.دریکب ار ضاق رهارخ

 زد شوسلکوگ منکیم رکق نه 8 رگبد:سکجیم هن و رمورفالب هن ,دراد
 . شما ۱ دنک یریارب وااپ دنارتیمت

 عهطم یتسب اب ادمعب « تسا»دوب اهن رس

 رادسقمکب زین یآ لملع وتساهدمآ ریلاب اب و بوخ دنمرثه تاب شوگوت 8
 هتفسو كج دروم رد نوکانوک یاهلاجنح راگنالباف ریف تیصاخ و تسا سابحا

 تا یبا

 هسصادا هب الیل هنال و تیدج تروس رث

 وری رتامیاش زا ربهرب و یگدنناوخ داک
 شوگوک نوچ یتبمنوم ربل ید *
 هلصوح یدک كي مه نیا و دیامت

 یاحالماک دناوتب رهورف البل ان دهاوخم
 ۱ دنکزاپ اجنآ.و اجنیا دن ار دوخ

 نمانهتشذگز ا رتشیم هجرک ربخا یاهلاس
 یمجرتلناع ررطب وا تّیزبحس هک تک (رادهناخ)ماسده رهالع- نا رهق

 (دایهب)یدمحمیدز- نآرهل رارنماهماشزیف و تسا؛دوباهزبچ دوجنباو لاقتلا تلاح نآ « یگدنناوخ راک رد وا
 یاهیلیخ لتم مه رهورف الیل 9 .  تیجسک رشرگوک قالخ اب رضخ ,د. شرک رک .دنلبیمتیوخ یادصهدنونش هب یدیماسحا

 ددشاذگ زا رایتخا رد دک یتاناکما اب رهد رفالیل ای[

 نایمرد شوگ وگ اب ید تباقد زا نخس و تسا هدش
 ؟دیامت یربارب شوگ وگ اب تسنا وت دهاوخ ؛تسا

 ر شولوگ اب تبافر یاهدا هک رکید دراو همطل اهیلیخ درن وا تیبوبحم هب و رک ارجا ن 7 رب

 و فر دهاوخ ردپ نادیم زا دناهتشاد

 ینارف دومجم تاناکما هلئسم زا مه رلا

 سوت و" دیدج پیفر ننا نتخاس یارب

 داد باوج ناوتیم « دیآ ناپم هپ فرح
 نونکا هک ینابرق دومحم نیمه رکم هک
 رهورف الیل یارب اد یتائاکا_روچهبع
 ینادجدعب هلحافالب « تسا هدروآ مهارف
 هرابلک 4 كيمانيد ندیوآ اب . شوگوگ زا

 همانرب اجنآ رد شوگوگ البق هک شردارب
 كيمانند یراکمه یادصورسو درکیهارجا

 یاه هنارت زاسگنهآ هدازیمامش نسح اب
 یارل هک درکن یعس « سشوئوک ققوم
 یادصورس یتح ودشارتببیقر یتوتوگ
 نیا دون یلو داتفا هار» دروم نيا رد

 * تسا یدنچ لاح و دش شوماخ ادب
 بیفرنآ ونع هب دنهاوخیم ار رهورف الد

 نم رظن هب هک دنزاس حرطم شوگوگ
 یشوما رف هب دوز اب ربد زین ایص نیا

 . دش دهاوخ هدربس

 یناخنامب | نارماک - نارهت



 رضاح لاح رد هک نوسنیلاک رپ 3
 یامنیس یاهنادرگراک نیرتلاعف زا یکی
 لیئارسارداردوخ هزان ملیف تسا ناتسلکنا
 ناجیه یناتساد هک ملیف نیا رد . دزایم
 ودناسوساج یاهلتف زا هئداح رب و زیکنا
 ناکشیرنه دراد یوروش دو اکیرما هبئاج

 هرامدبو دراچبرو دیرروبلا نوچ یفورعم
 ناگراتسنب رتروهشم زا یهورک اب هارمه
 دنراد تکرش یلللانیب ناکشیپرنه و

 یسورو هصاقر ددنالوه اریواسکا [7
 ماش دوخ تارطاح باج اب هک روهشع

 رددیسر رایسب ترهشب لاحشوخ یپسور
 نیا .تسا هدرک تکرش دوخ ملیف نیلوا

 درادمان# تسانم هفرح « نم تذل» مای
 . بسا هدش یرادرملیف اداناک ردو

 هزاتهتیبرنه ملیف نیا رد ردنالوه یزایمه
 دب .دشابيم یرلرک لکیام مانب یراک
 بانکیوب زا هک یملیف رد دینادب تست
 هراس تسا هدش هیهت لاحشوخ یبسور

 شقن ویرگدر نیل یسیلکنا روهشم
 , تسا هدومن یزاب ار ردنالوه !ریواسکا

 یفوم یاهبلیف هلابد نتخاس [7
 رد . تسا هدرک ادیپ جاور تدشب اریخا

 ریظنن یناهملیف تیففوم زا سپ لبق لاس
 یوسنارف طاترا , هاگدورف « ونیلاسرو

 شیامننو هتخاس زبد اهنآ هلابند هاگدورف
 رایس: لابقتسا اب اهداتت هک دش شاد

 ه ناتسلکنا یامنیس . دیدرگ وربور زین
 تیففوملائدباکبرما وهسنارف زا تسبت
 یسربیاهمانن دوخ یادصورس رپ ملیف ود

 هس مادقا نک اپ هرجنپ كي تافارتعا و

 نیا ناتساد همادا هک یلاهملیف نتخاس

  ملیف هلابتد . تسا هدومن دنتسه ملیف ود

 مه تشاد مان یسرپ تفرشیپ 4 یسرچ
 هک یدرم اهنن ماناب نا رهن رد نونکا

 تارطاخهمادا و تسا هدرب یوررب هنونیم

 هدربیوررب یدوزن زین نکالاپ هرجنب كي
 دمآ دهاوخ ابورا یاهامنیس

 رابنیلوا هک دووبلاه هایس تسل [7

 لاسرد و هبهن یتراک ككع روناتس هلیسوت

 مسی وه بسچرب ندزاد (. - ه. یاه

 زایهورگ نتفر نیب زاو یراکیب پجوم

 دووبلاشه روهشم ناکتیرنهو ناناد رگ راک

 تساهدلدر" یدمک یملیف هژوس « دیدرگ

 یدوو روهشم نیدمک نآ لوا هثیپ رنج
 دراد مان ههبج هک ملیف نیا .دشا یم نلا

 ایملک ینایمک یارب تید نیترام هلیسوب
 . دوشمم یتادرگراک و هبهت

 تک رش اب اریخا هک ردلباو نج [7

 نیتشکنارف مانب زتورپ لم زا یملبف رد
 تسد رایسب تففوفم و ترهشب ناوج

 مایف نیلوا رد رضاح لاح رد تسا هتفای

۳ 1 

 هدرب کددرب ناره رد ناباپیب رخس مائاپ
 نویزیولل رد ناتسلگناو اکیرعا رد تسا
 اهروشک زا یرابسب رد و هش هداد شپامن

 دهاوخهشاد#/ شام امتسس هدرپ کوررب

 ینامیسنیدفنم فلعل ذروم نادنچ دیدرگ

 . تسا هتفرکت رارف

 هزسباجود هدنرب نوسکج ۱دنلک [7]
 زاارسخا هک امنیس دنمرثه هراتسو راکسا

 یملیف رد الامتحا دیدرگ ادج دوخ رسمه

 هراشس درانرباراس یکدنز ساسارب هک

 تک رش ددرکیم هیه هسنارف رتات هارز
 دهاوخ مان اراس ملیف ننا , درک دهاوخ
 تشاد

 روسهنم هشيپرنه سالواس یلن 7
 رت لاب رس نیا هلصاف رد دلاجوک لابرس
 یناگتس رثه انهارمه ورو ریز مانب یملیف

 یزاس نوسیمزمیجو پلاک تربار نوج

 ردسالاواس ملیف ننامامنا زا سپ . دنکیم

 دهاوخ ترش تسگلاو زا یرکید ملیف
 نیا رد :دراد مان ساملا نارودزم هک درک

 تفرسكي هب طوبرم نآ ناتساد هک ملف

 و دلروسسناهوز رد و تسا ساعلا دلرزب
 یان ۰ دش دهاوخ یرادربملیف اقبرفا

 نوج یروهشم ناگتسپرنه اب سالاواس

 دوشیم یزابمه ینالابللجو ادناف رنپ اب ردارب یاهارجام مان دوخ یسیلکنا

 روطنامه,دنکیمیزاب زعهلوه كولرش رتشوه
 نیا .تفایرد ناوتیم ملیف نيا مائزا هک

 زسنط ناوج نیتشگنارف دننام زین ملیف
 هلیسوب ملیف نیا .تسا زیمآ وجه و دولآ
 لوصحم و هدش ینادرگراک ردلباو نچ

 یاهارجام زا سب ۰ تسا یکوف یناپمک
 ملیفردلباو زعلوه ول رش رتشوهاب رادرب
 مانب دزاسیم یکوف یناپمک یارب یرگید
 . دس ریه هار زا دراو مدآ

 زا لبق لاس هک رولیت تبازبلا [7

 تفایردلیفیدنج : دش ادج نونرب دراچبر
 و ننرب دراچیر زا يمايف نویزیولت هک
 هات وک تافالم هک .دهدیم ناشن نرولایفوس
 هبوسو لباقم رد هک تبازبلا دراد مان

 نوبزیوط هدرپ یودرب نرولو نونرب ندید
 ناتسود ,ایدادمندنک تواقم تسناوس

 نآ هرابردتحب و ملیف ندید تهج ار دوح

 تسرد دب تخب زا یلو درک توعد لزتمب

 با رخ نویزیولت هاگتسد « ملیف طسو رد
 وایئنم لزنمب دوخ نانامهم اب زیلو دش
 دنچ ره دنتسشن ملف یاشامتو دنتفر

 ملیفننا ندید زا یب رولیل تبازیلا هک

 نآ دروم رد یمسر رظن راهظا هنوئ ره زا
 فرح اتمطم یلو تسا هدرک یراددوخ

 .تشاد دهاوخ نتفگ یارب یرایسب یاه
 نونکامه هک ملیف نیا دیلاد, تسیندب

 ءافب و تیعقوم ظفح یارب دوویلاع [7]

 هوکش رب یاهبلیف نتخاس اددجم دوخ

 اب اهملیف هئوکتبا تسا هدروآ یور

 هلمج زا .دنشابیم لاکی زوم ابو یاهئداح
 یایف اکیرما یامنیس دیدج یاهلاکی زوم
 مانب جيوونادگاب رپ ینادرگ راکب تسا

 درابش لپیاس ملیف نیا رد قتع نیرخا
 ترسب اب هارتص جيووتادگاب رسم
 تکر شنانربنیلا ۰ ناک نیلدام « ژدلونیر
 روهشم زاس كنهآ رتروبلوک و دئراد
 هنخاس كنهآ تسب نآ یار» یناکی رما

 , تسا

 تب 4 هحفص (]

 روهنشم نادرگ راک لاشرام حروج 8
 ۸۱ نس رد لبف ینج اکیرما یاس

 نیریدپدف زایکیلاشرام .تشذگ ردیگلاس

 رد و دوب اکپرما یادنیس نانادرگ راک

 ملبف 1., زا شیب دوخ تیلامش نارود

 هحیآ نکسل دروآا هوجو ی امنیسنوگ ان وآ

 هدیدرگ وامان لدنامدایپو ترهش بجوم
 .بوهبا ۸ اب وا هک تسا یلاهیدنک تسا

 یرجو نینرام نید « زدلیف . یس , ویلید
 نادرگ راک لاشرامروج .تسا هنخاس زیلول

 یرتسد یاهمانب روهشم دایسب ملیف وذ
 و شارنبدنل راد .تگرش اب دزاتیع هرابود
 ودالنلآ تک رشاب یآ د تراوتسا زمیچ

 تكیسالکاراهنآ هک تسه زین كيلاكينورو
 لاس رد لاشرام ۰ دناهدیمان كجوک یاه

 لابرس یاهتمسف زا یرایسب ریخا یاه
 لاب رستمسشاپ ردودرک هیهن اد لاب لیسول

 نوسنکبد يجنا تک رش اب نز یاهسیلپ
 راب نیلوا یارب
 دیدرگ

 هرهجیوجتسج رد زورره امنیس [7
 دتناون هک یلاهدرهج « تساهزات یاه

 زا ۰ دننک رب اد مدف ناگراتس یلاخ یاج

 بادح یاهراتسون امنیس یاهفشک نیرخآ

 د نوکات هک تسا نوتلیه نیبار مانب

 هال هشیب سه ناونع

 یاه نیز جانب دا یاهملیف نی رخآ زا

 تسا هدوب ها هه تیففوم اب ناروس

 رک د مانب يمایف اربخآ نولیه نیبا

 نرخ یالاناراب هارمه نینهآ درم جاواس

 تیففومبهک تسا هدرک یزاب امنیس نازرات
 دراد ناوارف دیما نآ

 زان ود اربخا نانسلگلا یامنیس 7
 زا ار دوخ بوخ رایسب ناکشیپ رثه

 نوس"رگناج هتیبرنه ود نیا زا یکب ۰ داد

 راس ناکشیپ ره زا یکی و تشاد ما

 نوسگ رگ . دوب روش ننا یاهثیس بوخ

 هچنک» ربزج لیسف را یرابسب یاهمایف رد
 تک رس اهلارب بش و زور نیرتیلالوط

 نی رسق ورعمزایکب ۵, یاهلاس رش و تشاد

 نوسک رگناج دوب ییسیلگنا ناکشیب رثه

 زبل سوپ زیولت فورحع لاپرس ود رد
 یلرشاب هارمه یلرش لابرس « دوب هدرک

 شفنب نآ رد وا هکنوئدیگ لابرسو نیلدم
 رمرتبد هشیپربه .دیدرگ رهاظ نولویک
 یاسمنس ناگراتس نیرته زا یکی روب

 هتیبره اش ترباد رسمه و ناتساکنا
 ائس رد اهن هن روا قرم . دوب روهشم

 -روهشمزادوباناوت یاهرانسزی رثاتنردهکلپ

 مسخ اب ناوتیم دوب یرع یاهملیف نیرت
 نا ر دراجب ر اب هارته نک هاگن هتشدگب

 .دراجب راد *ا رمع اهناقع هملق و مولپرلک د

 قرع, درب مان ار دوونسبا تنیلک و نترب
 :تشاد لاس 4۱ هرم ماگنهب دون

 امیس هزاتس س ۵ هرابش



 ند ون نا رو رف» زمر
 ٩ نادرمقایتشا هک یدادعتسا

 تخیگنا ربا رنانزتداسح
 و -د روایی دوجوب نانیاهدنسپ او

 انس ردار#نژااعقوتو یقلن یهنهک یاه
 دزیر مهرن ام

 ءتس رذ «نازورف#ا هک یتییوبحع
 دوف هکلب ریظنیب طقف هن دروآ تسح

 ات نیقب هبو . دون یتیب شیپ و دوصت

 تکر حاب هنسناوتهکتسا ینزاهنت وا ,نونک

 یتح - هثحص یلارجا لماوع مامل دوخ
 وح ذوفل تحت ؟ر درع رگبزاب دوجو

 دریکب
 هبدیاب وا یاهژار نتخانش زاب یارب

 ۲ - مینک تصجارم (, یاهلاس لیاوا

 .بوسو دوخ فاراعتم ریف یاهینابنزادینز
 دنک یم ساسحا شدوجو رد ار امنیس
 !؛تسمه ندش هتخانش و ترهش + لیع

 تسهو هدوب یناسنا شک رس لایما
 برف كي دص رتع طفف وا ساسحا نیا

 فرط زا یهگآ كي رشن هک - تسا

 : رهچ راکش یارب هیقاثیع ویدونسا

 ماد یملیف رد یزاب تهج ون یدادعتسا
 یهساوخ یاشگهر - «دسح تویات»

 هح وبا رطضاو هرهلد زا یجوم . دوشیع

 وخ رگید رابکیو . دریکیم رب رد ار وا
 ۸ لیلحتو هبزجنو یسرزاب دروم اد
 ننکیع راک امئیس رد هک ینانژ ابو دهدیم

 ۸ شسناش هب وا ۰ دیامنیم هسباقع

 دن هکنیا و تسنآ نارگت اهنتو دنکيم
 دسح هچ ات رعید بلطواد نانز لباقم
 .تسارادار ندش هتفریدپ یناش

 تساوتیعن زره وا تاطحل نآ رد
 شخب هک دسربع یزود دنک روصت یتح

 دوح رابتخا رد اد امنیس زا یمیسو
 . دریک

 د وا هیفاثیم ویدوتسا ناسانشراک

 بیت رلنیدیو .دننک ی مشباختنا و دنربذدبیم

 دونیهدوشگ نازورفیئوداج هناسفا باک
 هناسنا» و « داللتنا لحاس» یاهملیفابو
 ام یامتیس رد نازورف پت دانآ نیتسخن
 تیصخش زونه هچ رکا - دوشیع نی

 هتیمه سشدلوت .ونا زا امنییس ...
 -دتسه و هدوب زا یاه یلاسیز و نز هنس

 یواکجنک یلصاءزیکلا هک تسا یشطع ناو
 سل و نتسخانش یارب اد امییس یاه
 و نز یهدشن فک و رنون یاه یلابیز

 . .دهنیمیپ شلپاسع

 یارب لآهدیا نز تاب هکنیا اما
 ۲ دشاب یناهیگزیو هچ یاراد دباب امنیس
 لار ندوشک یارب رونه هک تسا یلامعع
 . هدشنادیب یاهدافورارف نآ یاه

 یارب ميناديمن زونه هک هنوکنایه
 یلاهرایمم هچ دیان لمات نز كم نتخانش

 1 . مریکب رللن رت ار
 ۱ یوگباوج دناونیمن یلایز طفف املسم

 رایحه زین دوخ نیا هچ دشاب هلسم نیا

 رهدزنرد وعرود ره دد و درادن یمخشم

 . دریگیم رب ددار يصاخ لوصا یموق
 یبلاج و ششک یمون اهن امنیس رد

 هخیکنا يطاخم نورت رد هک هتخاتشاب

 - تسا هدوب امعم نیا نومنهر ۰ دهوشیم
 هبزاسلیفو رگاشامت نآ تاظحل رد هک
 هک تساجنیاو درب هارتشم يساضا

 هدوشیم هتخادش املیس یارب لاهدیا يبر
  طفهتفگ دباب وا فیصوت یارب هک ینز
 رظن زا هشيمه ام یاهنیس .. تسا#نز#
 ) دوب راجا و هتشاد یدایز دوم " نذژ»

 ناربجیاربودزاسب دوجوم طبارش اب طقف
 یاهزاوسرپ و درم رکیزاد هب ار هوخ

 شرل ربماو .دیکاتو . دزاس یک هنادرم
 دهد وخ نآ لمحت هب زین ار رتاتامت
 هشیه ه - ام یامنیس رد نا روصح

 و ینیلزآ هبنچ طقف تافوا رتشپب اما
 رتنمک و هنشاد یلافب شن تلاح یمون
 :..درگیدساسحا رگاشامت ارثآ ترورخ
 ءانثتسا كي نازو رف

 رنو یهرحا اهسنوا نفی هب و
 طخ لب تسناون هک تسام یاهنیس

 اب رگاشامن یاههورگ نبب یرکف هرتشم

 افتیم هراتس - ٩6 هراهش ۱: هحفص
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 دوخدو تحن !ر ام یاهتیس وا ناب
 وا را هک یراظننا اهنث و . تسا هنفرکت

 جنرد موصعم یرخد هکتسنپا دنراد
 ملیف و . دشاب یجاشامن یارب هدینک
 یاهتساوخنینچ شکر س وا ۷هانک تال»
 یفرکش یئاناون اب نازورف و - تسا
 . دناس ریم ماجلا هب ؛رثآ

 تردف نآ « نویاف جنک» ملیف اب ۳

 هرابکسبو دوشیم هتخاش وا یراچفنا
 «تبا اب ,ههلا» كيب لدب ار "ناژورف«
 وازج یجاشامن رگید هکیروطب . دزاسیم

 . تساوخیمن وا زجو دیدیمت

 الارچ و ۰.

1 ۷ 

 ؟دوبننارکید رد هک دوب هچ وا رد
 كسب اب هفالخ تردف « ینابیز ؟ سلاش
 ۱؟ هتحانشان یهبفچ

 وا دروم رد ناوتیم هنوگچ ار سناش

 یموهوص لماع دومن هیجون نارگید اپ
 ناوتبم هاگو دراد دوجو دنبوگیم هک تسا
 لرتتک لباق تفوچیه یلد درک یح ارثآ
 اه یلیخ بسی ندرک لرتنک ابو ندش
 یسناش شوخ نز «نارورف#» هک دنیوکیم
 . تا

 باسحت ار فدابعت اب تصرف را
 هک مينيبم , ميراذگب سناث یاههیاپ

 دناهتشاد یلاه تصرف نیئچ زین نارکید

 رگاابو ؟ ارچو .. دناهدشن «نازورف# اما
 ثكبسپ دشاب هتشاد دوجو «یناش» امقاو

 هصع هب 4 تسا هعیدو اب تیهوم عون

 سناش لماع یهیصرف رگا لاح رهب
 هکتفگ دپاب میربذپب نازورف دزا دن ار

 نيا نوچ تسا یئامتتسا تادوجوم زا وا
 .تساهدش ینازراواهب یناوارف هب تیهوم

 هبساحم هی دیاب تروصنیا ریغ رد
 یکش . تفر وا یاه یلایز هسیاقم و
 .تسا یلابیز نز نازورف هک تسیث

 یازجا رباسو ینیبو نابلد نامشچ
 رد و دننسه ابیر یئاهنت وا یامیس

 ,دنراد مهاب ینوزوم یگنهآ مه پیر ت
 دراد یریذیلد شارن عومجم دد وا مادنا
 تسی ءاشتسا كي ینابیز رد وا همهنپا اب
 یئابیز دشاب هدننک هریخ هکنانچنآ هو

 تساهزیکاپوكیسالک اتبسن یئابیز كي وا
 رد و دوشیم فقوم فرامم یدح ردو

 دوبمک دباش لآ هدیا ینابیز كي اب هسیاقم

 ۰ یلو دشخردبوا نوچ . دنشوک ی م هبه ۶ تساینز ننا [3

 شیاهیکنانززاربا رد اد نازورف و دنوتیم

 تاعفوت یزنرغ روطب داو .دنراذکیم دازآ
 اضراامنیس دن اد رگاتامن یاههتساوخو

 هک تفریذپ ناوتیمن اجنیا رد دیامنيم

 هناراو قلح رد یتازاسلیف اب زاسلی
 نیا رد هچ - دناهتشاد تلاخد نازورف

 ام یامنیس رد «نازورفا# ؟رچ سپ تروج
 دیال نیا ریاتب . درانن یریظن و تساهنن هلافصنمرتاد دشاب هتشادمه یناوارف یاه
 را رسنابیز هک "مينپبيم دوش تواضف

 اما + مياهتشاد امنیس رد مه «نازورف
 دیاش ۲ دناهدشن « نازورف» اهنآ !رچ

 . دناهدوبن «نزل وا ردقب هکنپا رطاخب
 هوسو شتاناکما دیاب لماک نز كپ

 اقیفد ار شیاه یلابیز زا یرادری رهن
 هدافتسارثک ادح نآ لفادح زاو دسانشب
 و تردف نیا «نازورفلاو - دیامنب اد
 نازورف . دراد لاک روطب ار تخانش

 مهنآ كب رد دناونیم یزیگنا باجعا زرطن
 ودنولیئز مه و مرشرب و موصعم یرتخد
 دنر ایحیب

 كب دح رد طقف نارگید هکبلاح دن
 .دننامیم یا هدرک دازب كسورع

 اب نوراق چنگ ملیف زادمب یاهراک

 یزبرحرط « یلاهیکزیو نینچ هب هاکتا
 اب
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 هصبرف و تردف عون كي هک درک لوبف
 هک ته نز نيا ذوجو رد هداعلاقراخ
 یدادمتسا - دش زاربا امنیس تاناکما اب

 ار ناز تداسح و نادرم قایتشا هک

 تخیکنار

 تیصخش كبي نز نیا كثش نودب
 و اه یشوه زین 4 - دراد یلانثسا

 . دزاسیم لماک !رنآ شیاهیبلط تصرف
 و ترهسش هصهن كب رد نازورف

 دنکیم ظفح یلافوکش جدا رد ار شتیبوجم
 نارکید یتامئدوخ یارب یتصرف نیرتمعو
 تسامنسهراتس نیلوا وا و درادگیمن یقاب
 همه .دیابیب روضح هنحم رد یتقو هک
 دوخلوفن تحن اد درم رگیزاب یتح زیچ
 خسیدات رد داب نیلوا یاربو . دریکیم
 هک دنکیم سح هدننک هیهن اب یامنیس

 یداز" هیاموس دناونیم نز كي تردقهب
 مامت ام یاممیس رن هشیمه نوچ - .دیامن

 ملیفدرم هشیپرنه هب هدننک هیهت هاکنا
 انرلارب یدزمسد دح زونه . تسا هدوب

 زا هک نز رکیزاب یارب ناموت رازه ۲9.
 وتسا هد هتسکش تسا «نازورف» نآ
 .تسا روآ تفکش یدروک نیا

 دشنا ز و رفنا وتسهن وگچ

 تسدنان ز یارب زوئه هک تسا ینامعمنیا
 نآ زا جراخ رد ابو امنیس دد راکربنا
 دلی زونه ندش نازورف و تسا هدشن لح

 یرایس یاه شال تسا لآ هدیاو وزرآ
 .تسا هتفر ردهب هار نیا رد

 ربهآدش *نازو رف» دیاب ارج الوصا

 رطاخب .تسا زیکنا هطبف وا تیعفوم لاح
 ردیداضتم تاساسحا وا هب تبسن نیمه
 یئرفن رکاو دراد دوجو یلدنز رنو اهنیس
 تداسحزا يشا رتشیب تسه وا هب تیس
 . دشابیم

 یراتخمدوخهرود كم زا سپ نازوره

 نازاسلیفا دوخ یبایزا یارب امنیس رد
 یراگمهبعورش ون جوم هب بستنم و ناوج

 رکیراب نیرهب هژیاچ تفانرد هک - دومن
 (اب» ملیف درد یزان یارب ۱۳۶۰ لاس نز

 و تدوب نآ رهاظع زا یمتاح یلع «لمش
 یفرورزونیگنر هراس كي طقف هک داد ناشن

 .دشاب اساوس یسبرتکا دناوتیم و تسین

 میلیبیس«میتکیم هاگن وا یهتشلگ هب یتفو

 یکم شاهحبرفو هبرجت هب طقف وا هک

 یرکنشور هیش یاهدا نیرمگو ؛ تسا
 , تین وا راک رد

 دنربذپیم تحار یلیخ ار وا رکا

 یئاعدا نونبو تجار ن هکتسیا رطاخب
 مسن رن اد وا اهنعفوم نوسفا و تسا
 رد تحار يليخ هک هنوگنامه دریگیمن

 یصلیف رد دونیع رهاف یراجن یامنیس

 دیامنیم تک رش زین یعدم
 رادشک ابسضتوکس كپ را سپ «ناورفا

 امسهب :رابود رزب یراک رد هبرجتو
 هک دوب رظتنم دیاب لاح . تا هتشگرب

 ار یلعخ هچ شتیلاعف .دیدج هرود رد وا
 اهع لاقس رد العف - دیامنیم باطنا

 4 رز لاونسسالع .كب .طقف وا ناراتساوخ

 ۰, یاهلاس «نازورف» هک - دراد دوجو

 [7 دو دهاوخ ینز هنوعچ
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 یشسصاخپبق . رطاحب !دتبا +سساک»

 « زره .ناغآاوح لر و ص یاهس رتسیب

 نا رگ انامت ءونع دباخ -درتیم یراب !ر

 اسپ ار وا هناخاتسک همشامم ام یمیدت

 هتشاد ای ایمنی رد رتاکنام !ناولیس

 هم

 لنارل رد ایلات# یفامتیس سنرپ زنا

 یسلاحخح عاونزا ثاب ط ۰ یاملاس

 نامز نآ فرم هراس ؛زرتنپمیلت» +

 یور هب «نتشد# هناتپاشرد یلر یارحا «ورهریموس# زی ,ینیگنساتبتیاهملیف رد

 یگرزب ناگراتس لباقم رت «یدوسبار# و
 رول اتتیازیلاو «ولراک رد نووب# نوچنه

 میس ح دنک یهنایآر هناخ هلرف کل رماوامبس

 یامنیس تحنیاپ و یئال ور نیمزرس هب و

 دنک یم رفس :وویلاع یسب نامج

 ۳ ضرک هب دو ریلاخ

 شفق رخ و دو رس روا لامشاسا

 تساوا مه یادم لامداد

 ۱ يگ
 هایامنیس رف واناشهرف یاهراک

 هپ تیمیمس ۱

 *نیرولب _راوید»

 نارجككب .ینفن مّلیف نیا دن نمسات 9
 بد روطب هک دیاز؛دیمب ار یلایلاپا و

 یار ینثو .هتسا هدشاکب او راهم

 ۱ رام دداو سیشاپلان اهبوآندادب تشکر

 هد تیم

 للمنامزاسیشارخ نامسنآ یالاب هب ار هوخ
 تاظحل ینماپ هل یور و هناسرزیم هحنم

 4 لاسیمام رهمکح ؛هنیسنلاس .رف . یباّوطژرپآ

 ار یگدارناخ یاهمار

 یدنامدایو نانوکش ناروف و هتشادگرس

 زامهلن هک ار اه«یداقنلا یدمک »
 تساهدومن زافآ « تسا یفدنز

 ری ی ریظیب فاطسنا اب جسقا

 و نیدمک ثاپپ لدب .ودهدیم پا

 دسریم روصت قوف ,ینیوصم هب و یشکدرخ هب دیدهت روظمب نعسا

 تک رشنودنار یملیف رتمگ هررد» نیا رخ

 مییبیم دا

 ناب رد وا راک ی رتناتخرب

 لاویتف هزباچ نتفرگ

 ریغ نم یارب ناک

 م ها

۴ 0 
 یخ اس و -

 هام و امنوس یرنه

 وررس و

 احد

 دن
ِ 

 هتساهدرب هارمع نو زی ولت ,ینحس

 نیمتشع و تسپب یرازگرباپ لاسا

 نمساگ رگید رابکب « لاک لاریتسف هرود
 وا رسف يناهج هیاقم و نجس كب ی

 یصتول هب ؟ر درخ یرفرب و :دسگیم
 شش رد شزیگناتضکشا یزان اب - دلاسر

 « نزشرخیوب» ملیف رزق اتصان لارنو كي

 دیامنیم سیحست ار لاک لاویتسق

 تابزا ۱۹۲۲لاس زت نمساگ ویروتو
 ایلاتا دنام و.یناملا ردب

 هدعا

 «اونج» رد یت

 بس ادب

 هب شاهداوناخ یگلاس ه نینس رد

 یمممفم تحنراپ رت و دنکیمرفس مر

 هس

 رد اد شنای ادتپا ویروبو

 یسلیحاما ددتیم مورش قوفح هدکتناد

 یاهرنم یساکا د ار .جننا دوو

 اب ۱۹۸۴ لاس رف دنکیم در كيتاما رد

 ۴۲ نا شیپ نونکامح و دوری زنا نس

 تسایرکیزاب راک رب هک تسالاس

 حلقحن رب ملیف اب اهتیس رن وا ششخرد
 دقت عورش ۱۹۸٩ لاس

 ۱ ود وا یسوصح یگدنز رد

 هدید "قفومات
 سب رتآ ككب اب ۱۹6۵ لاس رد وا

 دنکبحاودزا «یچبزانین» مانب ینابلاتیا

 زا دمب لاس ۷ و

 یاکبارما هرانس زرتنب ویلش اب ۲
 دننکیم ماودژا مهاب و هدش

 جاودز

 دوشم

 لاسرف و هوشیمادج را

 اشآ

 هب ۱۹۲۱ لاس رد مه حاودزا نب

 .درتیم یمن یماک
 سشریخاتیقف وم هرابرت نمساگ و روت و

 ۶ دی وکیع ناراگن سخ هب

 درمرگیزاب نیرتهب هزیاج نتفرگ -
 رسیف مهدابز نم یاربناک لاوتسف رب

 اپل ات ایتیامس یاهرهاب نتیمت مر هد هک

 اش یون هاد زا طقفا,

 یاهداملا قوف تیساسح

 ۱ دانیم هد

 یسچلتس رادر ور

 ۳ یناناو اهل یشقن نینچ

۳ 
 نه « رونب و سپس

 سن یارج"هک لاوئس

 دب وکیم 1 هناب هدوپ

 ۱ رجا تیلک رد دیاش

 نم اما - دشاب ینکشم رایسب
 هدرک لسحت مهارنآ زا رتلکشم

 ینو اهر حد و موادم راک

 ورما ؛ مراد یرکیزاپ رد هک
 سس لکشم نم قارب یتفل

 دش

 تم رکیم قلعت یرگیید
 1 دی دادی

 وحن دد یلاهابتشا نینج ریظا

 هقباس نودب هلبلا اهلاویتف

 بد و نم قح دراوم زا یلیخ
 هدش هتفرگ هدیدا یتاظحالم
 نیا طقف نم لمعلاسکع اهتت
 مدرکیم كش لاویتسف تقادص ه

 وا رظن سپس

 صضوخ یرب

 وخ یوپ ملیف نم .. تب
 _منیس شزراا یاهراگداب و اهتنس
 نا رب و دنک یم یزاسزاب ار ایلاتبا

 نایعرد نیمه رظاخب . تسا هدشائب

 ویسایس و رابتنوشخ یاهملیف
 > شازآ میش تلاح یزورما
 د راد

 ملف سا نادرگ راک # یزندوئیده

 اهلاس وميسانشيم بوخ ام همع ار
 راد تیلامفایلاتن ایامنیس رد واهک

 را وایاهراک مه هنیمه

 طاح صوصخت ملیفنیاو هدوبرادروخ رب

 :راسلیف رظن زا شاهصق یاهیگزیو
 تا لآ هدبا راک

 ملمف نیرتهب نژ یتوخ یول نعرظنب

 تسا یژیروند

 دبسرپ ناراکن ربخ زا یکی

 اخ تفاطل

 یاع« د یلوجلو رییضن دناوسم هزیاج

 ۱ دررابب دوجربامش هدنیا

 رصاحلاح رن نوچ ۰ منک یمن رکف -

 هک متسه مراک ورمع زا ینینس رد

 ارف عون نیازا یناهقیوشت ریلات تحن
 دون رتشیپ لاس یس رگا دیاش مریکیم

 مدوبن یزورما نمساگ مه نم
 لابند هفرح كي ناونمب ار مراک نم

 هس مناوتیمن نآ ماجنا ماگنه و منکیم

 *دهنم یا رن انایحا هک منک رکف یزئاوج

 همانرب دنچ نونکامه هدروآ دهاوخ

 نآ یرازگرب دنص رد و مراد ینویزپ ولت
 نوچ هزپاج نیا لاحتبااب اما ... متسه

 یلاهلانیب رداک كن دد و ایلاثبا زا جراخ

 یسابس یناهج زا دناوسم هدش ادها نسب

 امسرد نم موادمیاهتیلاعفیارب دشاب نوجمهیگرزب یابقر هک ناديمهوبن هرلظتشم ۱
 بست العف هک تسایساسحا اهن نیا د ملناقم رد روفشورناژ و نمفوه نیتساد هک «لررب كتج» ماب تسایملیف هود هک عدم ناتس وز نلیخ مس
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 94 هدیا هب ندبسر یارپ هک
 تساهدومنیط ار یلاسرفتفاط و راومهات

 تصنسم میشاب هنمک رتهپ اب رته امتییس

 -یمشومارف درز نلیح . تسا یمحریب
 دهدیمناش شوح یور تردن هب و هنک

 هنوکچ هک دنادیمل یسک اقبقد ونه
 مار ار حوحل و شکرس راک نیا ناوتیم

 امتت اما - تفرگ رایتخا رد و د

 تاقتسا د تمواقم ذآ رب لکریچ های

 و تسوا یاه ینشآ و رهق لباقم رد

 درک نینج سشمواقم هبحور اپ « زوویف »

 هنشلگهب دیاب وا نتخانش رتهب یارب
 شیناوج وتنارودرداروا یکدنژ و میدرگرب
 . ميراکب

 طبارشو دون یمفیم هقبط زا دوریف

 لقیم ار شمیمصت و هدارا یگدنز صاخ
 زا ینراعتم یاه هرهچ اپ را دوب هداد

 وزارف و تشاد ینانشآ و دروخرب یگدنز
 هدبید اد نآ زا ینرگانوگ یاه بیش

 ینیعئرم ره رد هک تسنادیم و دو
 دوشهجاوم نآ اب اي و دشاپ دیاپ هنرکچ

 اضص و شارآ را هب هک هچئآ

 دوب شیراکشزرو سفن دادیم
 تخانش او دوخ هک ینامز زا زوریف

 ميلدرتمئو تشاد یشوجهزرابم هیحور
 هچب نپب رد هشمه رطن نا یور دشیم
 .دوب ربهر كي شلاس و نسمه یاع

 وا یاهیحور یینچ نایمط چرا رد

 .درپ هانپ شزرو هب دوخ نیکست یارپ
 ..یمازف ناسنا اجنآ رد هک یلاکم -

 و تردن .جوا رد دیاپ هئوکچ هک دریگ

 دشاب مضارنم و نئورق « یلاناوت
 یگدتزاس یاه لاس نرتهپ ذورهف 7

 شسجو مور نداد الح هب اد دوخ رمع ۱

 یناتساپیاه شزرو اب ادنبا وا ۰ ۱
 یپ نآ یتنس یاه شزرا هب و هش انشآ
 شزرو رد وا راک رگید هلحرم یتشگ هرب
 ورگوجنسج هشپمه هک زوریف اما . دوب
 نامهردار دوخ تساوخیمن تسا واکجنک
 هفقوتم ینیلآ و یتنس یاه نئزرر دح

 تراسجر دادمتسا دوخ رد نوچ - دزاس
 مک یتشگ و ودزج هب دیدیم از یزاوربدنلب

 راک رد ینوگ رگد

 وا هک درب یکدنز زا هرون نیا رد
 یناتسود - درک ادیپ یریظنیب ناتسرد

 وا اب وس « یدروتامیاكیپ اهر * ریظن
 مال شقن نا دوخ ین لد ن ز یئانا رب » نآ رم و تخانش امنیس هک دون

 ۳ ۳ دیناسر وا كيپيت «رهج و صاح ثاپ زیف تسس

۳ ۰ ِ 
 یجاتاسا رکید نوک تشاذدن دوح یاهلر یارحایارب اد مروف نیر پاس

 اکت وا هب یاهزات دارد زاسلیل و ..محریبو نشخ نادرم لر ی هاو

 راظننا و مفوت ملطس دننکیم ..لر نبنج یاهبااس شتطاپ فالخرت وا

 ربیم الاب را ۱ وزیلبخ و - تناپ هارد امنپس هب ییاه
 هداننا یاهزاک هار رد زورین بیت ر داد ناش ار شدادمنسا و هحب رت

 ءادا ار نآیدج روطب .دشوکیم هنحانش یجاشامت بناج زا از وا صاخ
 تس رفنآ4 رد هک دشاب دهد دک هتفرباب و

 دس رب دوخ یلالب وا یکیاچ و ندب رب یشیحع طلست

 ۰ نی یا نا

 یاهشقن رد یزاب زا دعب زوریف
 دروایم یور یدمک هب نشخ

 شپراکشزرونارودتمیقب ذیاهراکدای زا هک
 رد ؛ تس

 زیرگ ملیف زایاهنحص دد هلاه د زوریف ۲7
 هرم زا

 تخس راپسپ یاهلد یرارگرب

 ناگدنتکهیهت الو و دعآ وا كيک هب

 شقن نینچ یارجا یارب نانادرگ راک ۳
 - دندمآیم وا غارس هب یلام

 اب امییس رد وا تیمثوم

 : یاع ملیف رد لوا یاع لر

 و دش تیبثت لکنج یتحو

 درب الاب روهشم ناکشیپره
 رورغ راچد سشتیمف وم هپ تبس تنوچیه

 زا لاح نامه رد - .دشن یهاوخدوخ و

 -یمنیراددوخمم كچوک یاه شقن لوبن
 ِ 4 رس

 راک وا اب هک ینازاسلیف رتشپ

 یلیخ دا اب راک هک دندقنمم دناهدرک

 زا ار وا نرچ ناسآ

 ۲ یکربد هک دننادیم ینارگیزاب هلسح

 مسلیف لباس تفایرد و درد رد یپحع

 نازاسلیفیاههتساوخقیف دیلیخ رو دیاد

 دزاسیم سکعس و درپکیم ار

 -یمار وا یاهراک نیرتهپ هلمج زا

 زا زب رگ ۹ یاص هم رد نا وت

 ۰ دید رورش

 یامصیا

 وینالط باقع
 هباپ اتار وا

 وا اما

 - تسا و تحار

 و دارم

 هک داد ناشن اهملیف نیا رد دورین

 هراد یرکیزاپ رد یراجفنا تردن هچ

 روش زاسملیف * یقطنم ناما +

 : دی وگیم نارپا یامنیس

 و دارید تسا یاهشیپرنه ژوریف

 ۱ نلالطتسرفنآ زونه وا اهننم - رایشره
 ۹ شیاهتیعقاریهسه ندادناشن کاربار

 ۲ . هتسا هدرراین

 یاص شقن رد ام رتشیپ ار ذوریف

 كيرد هکنیا زا زین دوخ و مياهدید یفم
 ,دنامب یناب هدش هتخانش و صخشم پیت

 راک بارش اهتنم - هوب سباولد و نارکن
 زاشب یلامئدوخ ناکما واهب امنیس رد
 طبارش نیانانچمهرااما داديمن !ر نیا
 اف- درتیم تمواقم و تفریدبیم ار
 نلد رد اد وا * یکشم ٍ ملیف رد هکنیا
 اپ رقت » كيمک لب كي - مبتفاب توافتم
 « یکشم ۷ملیفزایاهنحصرد دیلع نمهب و زوریف [] نسبا رب وا هکنپا بیجع و ... لکشم

 امنیس هراتس - ۵6 هرامش هم ۱۷ هحفص ۲7



 یسردوز یگهدیکت هپ شاهربج 8
 و زبر یاه نیچ اب + تسا هدش انشا

 اناکشآ یاهنانهک مشچ یاپ رن یتخرد
 رن .تسا هتفرد هابرب كشف یاهلاس را

 زا هک سا هتمهن یتیرغ مف شنباه هنعل
 دپ اپ زبنس یاهزورو خلت یاه هبرجت
 هاشم رپچ اب _ِ رک هیاع + اهیلایغ

 هنسشنمیورایور «یرتاف جریا# ۰ یناع

 روت یاه زا «ز فرح ۰ تسا

 یهرود زا مرزافآیم . دی یاهلاس و

 دیشک یناماسبا هاو شیگدنز هکینارحب

 هردهشیمه ۸ حلت یاه هرطاخ یپرفا رب
 هتسا زیکن

 ماگنهب اریگنتلد شقن رطاخ نیا را
 شا» رهجزد,هتشفگ رون یامنامز زا وکنعآ
 ۰ هتفرگ ناوتیم ارس

 «مدوبلامنیسقشام زاغآ دد نم ؛ هن [7]
 یماگنهاما . مدرکیعن مه ارنآ رکف ینح
 صاح یاه هزیگنا پبس هپ هک دیسرارف
 «یگداوناغتیمقوم ظاحلب نینچمه و یلورد
 «تاصپآ همشج» ملیف رد یزاب داهنشیپ

 ارحتشوئرس « نتفربب نیاو متفریدپ اد
 - ملیف.مدشامنیس پذج نمودرک نوک رگید

 تشادنیریلهتچتیفیک نم یهرودنپا یاه
 زا هدنک اضرا یدودح ۷ مکتسد اره هک

 یبوخ یلاع عضو هب هچوت اب رطاخ نیا

د رکیمیزاب لمهم یاهملیف رد نم »
 یاهشوگ هک م

 مینک نا ربج ار میاهیهدب زا

 تسا هنادنمشی دنا ملیفنتخاس شتیل هک یزاسلیف 6

 !دنکیم دوختسداب ار دوخ رو

 مه اهدابرف د تسا درد وس همهزا یزاسلیف رک

 هس ریمن یلاجب هتبلا

 میارا هدوشیم ممرش مدوخ زا الاح 4
 «یناتساد هچ اب « یلیف هچ دون حرطم
 ميوزرآ هک یلم ؛ مدید هک دش روطنباو

 یصیجفملیف دد ؛ دوب هنادنمورپآ یامنیس
 هک ماهدرک یزاب «هدکهد دابرف» لثم
 ؛مه ملیف نیا *دنزاس لماوع « یتح الاح
 . تسا هدنامن مرطاخ رب

 دانشهیاهلاس « مدید هک .دیسر ینامز

 رگید و ماهداد تسد زا ار  میناوج

 دیود نم هتسخ یاهگر رد هک دوب ینوخ
 یزاسزاب 4 موادم یشالتویهائآ اپ نمو
 ار یرگیزاب هع داکنا « متخادرپ مدوخ
 هاگچیه هجرتا « ماهدرک عورش هزات
 نمداپ نا هتشل# یهدننک ریکلد ی»رطاخ
 نم نهد رد مه زونه هکنانچمه «تفرن
 ۰ تسا هدنام رادیاپ

 تیقف وهشوح یوب + «اهدرم هجرک» 6

 یهرود یارب هدننک مرهدیزاغآرس و دوب
 «هلخنح» لثم یگنشت پیت هک تاهژاد

 ۲ درگ راک تله رد

 هکیئاج ال یتخادرپ

 : .تیس سانشرسوت اب ار
 و نید رف

 ۰ یمیطم كلع» و

 1 : لرف رد نپا یربهر

 ۲ ». دررمسا رذ ص -

 هسء و «نیدرف» هکنآ تقیقح 0
 یلاسآ لوغ یهجد زا هچ رگا « یمیلع

 برد. ۰ نم یار اه دندو اروخن
 بوخ رکیزابرد رادوعن اهنت - نادرگراک
 شزاب یاهنلاح رد («نیدرفلا اپ . دندوپ

 ناگرح رسرب یتح «متسشنیم وکتفگ هب
 مو هکیماکنه , ميدرکیم تحپ مه ینزج

 ار هنص « ميدیسریم یاهنالداع قفاوت

 هکس «نیدرف» دوخ یهتفگب میتفرکیم
 عفومنآ ان هک دوب یزاب نیرفتحار سناش

 تكلا اب نم یهطباد . دوب هدرک هئارا
 زونهکدوب هنادیمصم نانچ « مه «یعیطم

 تسا هداما و «اهلاس تشدگ زا یپ مه

 مهاوخب < لکش ره دنو تفو ره هک

 دنک یزاپ نم ملیف رد

 نیرتک «ببوکب تارج هب مناوتيم
 یهدنزاس ردا نایم یاهدیقع فالتخا

 نم هک تسینتفگ . دعاین شیب ملیف نیا

 یب ,«سنان هکسا یاه یزابو مرف یور
 منکیم دیکات «مشاب هتشاد یناعدا هکنآ

 ۱ داد 1 راسبتعا . تسا هدنادن میارپ یرابتا ترافتم ملیف ود یمیهت هب متشاد هک"

 یتمب ._ یهمادا دد ارج یی ؛ دون نآ زاس پس عضو نآ رد نم هک دون یکحضم ما متخادرپ
 بوجراج رد ان دوب هدش ششوک هک

 زین و دون هضرع یگنشف مرف یوتحم ار «هلوتوت لنم لت» ملیف . بیت يا نم . مشلپ دتب یاپ نآ هب متشاوتیمن ود هدوبکتم رلتد و « تسب نه
 ملیف یاهمدا تاکرح و لامعا یهزیکلا 1 مينيبیم ماکا مدرکیع یزاب یلعهم ملیف ره رد نانچمه زا یلاه هکر .نامزنآ رد 4 دوب یملیف

 دشاب شاد یلوبف لباف یههنج روخرب یفیمض تاناکما زا ملیف [0 . مياهیهدب زا یاهشوگ مناوتب مکتسد ان اجو تشاد دوخ دد ار یکتشف یاهبروآ ون
 . منک ناربج ار زایملاس یاه هناشن « ملیف ودنپا یاجپ «لماوعزا كيچیه هجیتن رد « دوب راد تاظحل نا ونپم « تیاههتخاس رد 8

 هتف ر تسد زا یاهلاسیوحتسح رد
 «یتسودیتح 1 یدب خلت یهرود هچ ریم سدنهض « دروخیم مشچب , اهنیس
 مایلست لفا ینابرهم هب دماین یلانشآ .سشالت ۰ نادرتراک ماقم رد «هداریمص

 هدشانع « نم هک دوب نانچ هب رس دهد تراجنوتلاصاقیفلترد یلانالیافو ریکیپ
 مدیدو مدرب داب زا اد مدوخ الصا . مدوب و هوا زا یداباپ - داد نان دوخ زا
 - مليفنتخاساب اهدمپ هکزبل _یسوضا
 ینامنیسشناد ناش «رد هک دروآ یور یلاه
 «نوبکع رات» - دوبن وا نوچ یزاسلیف
 رتولج نامز زا گارفا یب اهتسبنه و
 یا ربملیف ودنیا یمیهت زا هچنآ « دوب
 لایحاو دوبيهدپ یتنته غلم ,دنام نم

 ! ناتسود یوس زا یندرشف تس
 ٩ ییکتسو دنلپ یتوکس , ترکس 8
 ربس هنشلگرد ء درادیم ژاب شنتنگ زا
 یاهیناماسپانیهدننک درخموجح هبو دنکیم

 نینچ رد هنوکچ هکنپاو دشيدنایم یلام
 ابآ « اهتیا یهمه : همآ راتفرگ یاهلیب
 ؟تشذگم بارخ رد

 رتهب یناملیس هب ندیسد یابود [7
 وسامه زا ,دش لدب تیعفاد سوپاک هب
 هکاجنآ ات مدوپ راتفرگ ناراکبلط دلنچ رد
 نیا هک مدبد اما مدش ریزان ۰ رارفم
 سارهاب متسناوتیم یکان . تسین _یلع
 رطاخنبازا 1 مک یگدنز « همه ذا دودو
 هیلمز نیاو مدروآ قوی امنیس هب هرایود
 رطاخب .دوبنم یکدنز یاهلاس نیرتهپ
 مداد یناهملیف رد یزاب هب نت مياهيهدپ

 .مدریم تسد زا یخلت هب هک
 ملین اب ات تشاد همادا نیاو .. 8

 .دمآ شیف لوحت یهرود «اهدرم هچوک#
 سپ را یسنانشور لثم : بوخ یهرود

 م یکیرات
 تسا هدرپس شرک + نم یاهن مپ

 نسیا قیفول شوخ یهرطاخ اهنرح نپا
 یا«دنخر دنکیم یعاد وا رد ؛ ار ملبف

 ۰ دنهشنیم شاهرهچ رد

 یپ زا یسلانشور لس ۰. هلب [ل

 هطقن نم یارب اهدرم هچوک . یکیرات
 . دوب هرابود یزاغآ

 نوچمه یبوبحم تب لباقم ید نم
 .لوف ثب لباقم رد متفرگ دارف «نیدرف»
 تهج هب ملف زا مدرم لابلتسا تقیقح دد
 اب رگاشامن «اما دوب «نیدرف» تیبوحع
 ههجاوممه یاهزات تشیه رد «یرداف عرب
 ار وا ههلخ نسح» هانشف پیئو .دشيم

 تفرکیم
 یاهژات تایح هب نم ه دش نینچ

 -ود یدلول هب امنیس نیاردو متفابتس
 ۷ اهدرم هجوک» قیفوت . مدیسر هداب

 امنیس هراتس - 44 هرامش - ۱۸ هحفص

 لسمع تسناوتن « یتح یطسوتم دح رد

 هدش بارخ امامت ملیف یاه هیپک .دنک
 ریوصحتاب یاهرخس لکشب «تکفا» , دوب

 ملیفمم هدننکب هیهآ و درکیمل تقباطم
 + تساوضیم هدامآا رتدوز هچ ره ار

 دردو دش ثعاب اد ملیف فعْض دراوم نیمه
 .دوبت هدننک دونشخ نآ قیفوت « هجیتن

 هاهدرم هچوک» قیفرت زا سب 8

 «6 نیدرف» ینایم رد اپ هک ميدنارخ یاچرد
 حربا» هپ «هلخ نسح» شقن ۷ هدش بیس

 دح هچ ات نیا ۱ دوش لرحم «یردان
 ۱ دراد تحس

 دوخب یاهناروابان تلاح شاهرهچ
 هدوشیم رک « تیهطاق اپ . دریگبح

 یراک نینچ دا هک دوشیمن لیلد نیا ابا
 نم , هکنآ تقیقح « دشاب هدرک نم یارب
 مدوب ملیفنبا نتتخاس نابرجرد زانآ زا

 ددصرد هرخآ شالت ناونعب «یلالط ریصعنا
 نم , دزاس یلادصورسرپ ملیف ات دو
 هویدوتسا ناراک رسا تسو «یبطع» و

 انجیتنو میتفرگ رظن رد ار فلتخم تاهج
 دینیبیم .دش توعد یراکمه هب «نیدرفا
 نتخاسریسم دد"نیدرفاف زا رتشیپ نم هک
 ,مدوب « اهدرم هچوک.

 « یرگیراب راوج رد « سب نیازا 8

 ار یبوخ انبسن ییامتیس تف رک

 دوخ طحل .نب ملیف تیلک رد الا

 نیم هس دنهدیم تسد زا ار

 دح سنرف 4 ملیف یاههظحل

 اکادد ؛ یملبن شخاس هپ ارچ « میپاپیم
 ینزیم

 ۶ یاهتخایس نونک اع هچنآ

 رد اضرف . مباه هتخاس رد نم 07

 دماشوخ یارب هک یسناکس هدره لابق
 یاضدایاربمهسناکس ود « مزاسیم مدرم

 ۰ مراذکیم مدوخ

 رای ملیف مناوتيم لاثع روطب
 هاطحل یاهرابرد هک یملیف مک ناو

 اجنآ ا . دشيم كيدزا ملاس یامنیس هب
 دارفرنه د كنهرف تاماقم هجوت دروم هک

 دش هداتسرف وکسم هراونشج هبو تفرگ
 ملیف مبوکب دیرادکب ۰ نیا دوجواب

 سد (وهلم رد پوخ - نتخاس بوخ
 * یزاسیف .دهاوخیم تساهش - هملک

 متسا هندنمشبدنا ملیف نتخاس شاتین
 ۰ داچاسیو دنکیب ی

 دهاوخ« امنیس را به یو
 یا تسمد دینات -دش لاسلیف ۰ رای

 سس هتسا «یلاخی» نوچبه یزیزع
 ۱و یهبنرم نانچ رد ه«رابکر»
 مهاما .تیا زیکنا شیانس قح هب هک

 ار «را



 نانچنآ شیاهملیف یلام یهدزاب + رتامنیس
 ره زاار نالدننک هیهن هک تسا فیعضب
 ملیف نتخاس ات « نرادیم رفحرب یکسر

 ؛یناضیب» و دننک لوحم وا هب اد یرگید
 دون دهاوخ توکسابرویجم یدیدعتدمات

 دناممم هک تسا یفیرد نياو

 ؛ زاسملیف نیا «همو هبیرغ ملیف»
 تخادرپ هک دوبن ردقنآ , شدرک راک

 . دنک یفال « ار شنافیلبت لوپ
 ملیفميوکيه هک تسیباسح نینچ اپ

 .. دهاوخیم تماهش « نتخاس بوخ

 ۲ تسیئ یربخ «ینوجرهعه زا ارچ

 ملیف دهدیم حیجرت وا هک س
 دب ملیف دوش روپجم ادایم « دزاسن
 . دزاسم

 دتسبایم زاب نتفگ زا هرابکی 8
 : هک مک ناونع ات تسیلاجم نیاو
 هزادناهچ ات + دهمنم ورکهشوخ نارگامنیس

 ار رگاشامق یئامنیس هانهرف دناهتسناوت
 1 دننک لوسنم

 اد تاملک هد وگیمن خساپ : كن ردیپ
 رظن هطقن دناونب رتهب اق دنکیم ورررید

 ؛ناجیه ابیاهفرج .دنک حرطم اد شیاه
 تسا دوجرم یاهتیعناو یدنب رگ زاب

 زا « یناربا یاهملیف رکشامت
 دنسب . تسا هدمآ راب عقوتم ذابرید
 دنکیم اضرا رتنک ار وا « شبط عونتم

 هک دهاوخبم یلاذغف هرفس نوچمه ار ملیف

 تفونآ و دشاب ایه ادغ هنوگ همه نآرد

 یاه هتساوخ زا هبنج كي هک یملیف

 قیفوتهدشاب هتشادن دوخ رد اد رگاشامن

 رطاخ نیازا تفای دهاوخن یلانتعا لباف

 عحمج یهات اهدلیف مينيبيم هک تسا
 یاهلداح ,یدزارت + یدمک . نوشیم دادشا

 يااهب هد رگاشاعت نینچ نیا -. و یقشع
 یمیسونامز «تخاس لوحتم ناونیمن یدوز
 یامسیس اب اروا نهن ناوت ا دبلطیم
 نم .داد یتشآ یاهنادنمشبدنا یهزان

 «یلاضیت» یامنیس هک ماهدیقع نیارب
 ام رگاشامت یارب اما تسیبا یاهنیس
 یاه راک «تسا لکشم نآ ميهدانع دارد
 .دوبدهاوخ موهنع دعب ینایلاس «یناضیپ»

 یدنبهتبط فیدر نیا رد مه + «ینوجرهم»
 اشتسا «یلایمیک» نایم نیارد « دوشیم
 نوچ یزاسملیف چیه « نم نامکب « تسا

 ورنه نیل یمکحم لپ تسا هتسناوتن وا
 رگاشامت لبنت نهذدنا وتپم 4 تهج نیازا
 یامنیسیگ هدنزاس یهبنج دراداو القتهب ار

 .تسا شباتس دوخ رد «یئایمیک»
 رف تهج نآ زا « ینایمیک» قیفوت

 پیت ره هتسناوآ وا هک تسیسررب روخ
 « نارکفتشور . دنک اضرا ار یاهلبطو
 وبلط ناسآ دنسپ اب یمدرم « نیدقتنم

 یاهتساوخو اهساسحا یاضرا « ميبابيم
 هک تسیلگشم راک داضتن و توافتم

 هدمآ ربنآ هدهع زا یبوخ هب « یلایمیک»
 نیمه ؛اهحرطم یامنیس لاحرهل . تسا
 ردقنآ ؛ ناشدوجو هک دراد اد رفن دنچ
 .تسی یفدشن راکنا هک «تسا ملس

 ۰ زات یصن ؛ توکس 8

 فرح پصعل اپ ناربا یامنیس هراپرد

 . دنزپم
 یراننا هچ ؛«اهفیمش تالاکما هب هجرت

 اب تسن هاچ

 دک

 هک درومنیارپ « یراشناپ اب

 تشاد دیاپ

 دردوس همه زا  یزاسملیف راک []
 اهیلاناوتو تسناوارف اه دومک . تسا

 طبارشو طیحم نیا مد یزاسهلیف ۰ دنا
 هنومن . تسا باما كنج ؛ دونم

 رضه و كنهرف هب ار یلویرانس « مهدب
 وم ار ملیف ؛ دش هک بیوصت ميتسرفيم

 ردملیفاما ميزاسيم ویرانس یور زا ومب
 هتبلامه دابرف .دوشیم روسناس , ینییژاب

 درد یهشوگ كب نیا ؛ دسریمن یلاجهب
 , تسا

 هک هزوس رظ ذا ؛ ام تیدوسم
 هبارخیاهاجندادناشن . تسسرنتف رگید

 رادرهوشنز یورچک شیامن هتسا عونمم
 دب -دشابن هچو دشاب یقلعنم هچ - مه
 »و تسزومآ

 یضلسیف 4 تسنآ مدصف .تساهلاس «یلایمیک هرادتسود « ارهدننکهیهآ نینچمه

 امنیس هراتس - 46 هرامش -  ۱۵ هحفص ۲7

 ؛ متک ینادرگراک ار «خلن یاهمادان» مانب
 م۲هلاس ۱۱ رسپو رخد دنچ .دنمزاس

 نالف .تسی ریدپ ناکما هک منادیم

 ردنا ریارد هک یوسنارف مانمت زاسهلیف
 یرادربملیفماگنه « تسا ملیف نتخاس لاح
 مشاوخس نم تساهتفگ دز ناسرهش رد

 ننا دیابنو+ریکب «هتناش كئال« هئحبم ثاپ

 اراه نتنآ یهمه هدشاب مولعم اهنویزیولن
 یراد رسلیفددص ردالتمنم اما ۰ دناهتشاد رب

 یمجرعحیه : متسه ینابایخ سناکس كي
 یول ابترم تعامج اتجیتن ,دنکیمن یداپ
 هک مه هجیتد دننکس درس نیبرود

 تسا مولعم

 مب وکیهک تسا لئاسم نیاهپ هجوناب

 تسا درد هوصمه زا یزاسلیف راک

 افس یگ»زات رگ اهدرف نیا

 لصات ار یسارچ و نوچیب تیمئاو اما
 5 * درد ۶ ندرگمرطم . دوشیم

 مرلگیمردسپ ؟ دشاپ درد مالع دنا رنیم

 هک یرگپژاپ ناو هپ شاقیفرت هب
 مسنک یه هراشا دناهتفرریذپ اد وا مدرم

 یشان قاهیگننلد « دناوتیم پا ابآ هک
 نارسج اد یرکیزاب داغآ یاه لاس زا
 ۱ دنک

 . اهیهدپ تخادرپ زا سپ « نم []
 مدوخ یارب یتیعقوم متسناوت هک یماگنه

 ۲۷ هبفص رد هیقب



 فصسدوپهاش : زا زا روی ر

 دیسد هاد زا ناتسبات رگیدراب
 یرایسبودروآ نافعرا 4 رتشیب یامرک و

 ابردراتک و تافالیب هناور زین اد مدرع زا
 ناسا يادتپا رد زوتع هتلا و دومن

 یوس هب یدایز هدرگ زورپزوب و میتسع
 وپآ مفاد دد و دنوشيم هدینانک اپرد
 اد یژور دنچ و دننکیم هاب یئاوع

 ابردراذک رد « رهش طیجس یافوف زا دون
 زا راف و دنرپیع تتذل نآ كلنخ مسن زا
 هبار دوخ هرعزور یاه یراتفرگ هبع

 ۱ هننزبم

 ناتسباتلعف ردایرد پین رن نیاهب و

 هسوسوو دنکیم ادیپ رگید یلاوه و لاح
 ودزاسیرایسهر شیوس هب ار مدرم نآ
 : ینایلاتیا رعاش هاب لوقپ

 فربولیجآ دوخ هارمهب ناتسز -
 < دروآیم

 + ار كلتخ ریچلا و روکتا زیلاپ

 نمچیزبسو ه3ینروص یاه لگ راهب
 ار

 ومایس یاه سالیگ مه ناتسبات و
 « پآ رب و زیره

 یاهبآ اب « هدرتسم و ینآ یابرد و

 بسا اد شزیکناسوس و
 یامنیس ناگراتس زا یرایسب اماو

 ناتسبات ندربرسبو ابرد هتفیش زین ناربا
 دشرگذنم دباب و دنشابیم نآ دانک رد
 تسانکمسا۴ ۰ ملیف رد یزاب موادم راک

 ناتسباتزاامنیسناک راس هدافتسا زا عنام
 ردیدیدش هقالع كلاطعم + ددرگ ایرد و
 راتکرد ناتسپات ندنارلگ یارب اهنآ را
 مه ینطو نازاسصلیف و دراد دوجو ایر

 ناگراتسرتشیماچره تباضر بلج یارب
 ناشیاهملیفرذیزاب رب ینبع ناربا یاهنس
 راکستسب ادیدش ناتسبات ندیسر ارف اب

 ابرد.رانک و لامش رد يفاه ملیف نتخاس
 یاص ملیق : یلوتب نيا و . دندرعبم
 یاهملیف نیرتءاوخلد دیاش ۰۷ یلاتست

 باب ایردب دنعقالع ناگراتس رثکا

 ۳۴۰ نی او

 مرگ باتفآ ویبآ نامسآ ریز رد یراکبل
 مشندرک انش زا لامش ناتسان رونرب و

 ۱ دنزرویمن تلفف زین ایرد

 ابرن هنیعز نیا هک دنامن هتفلان
 زین رگبد نسح كي نازاسملیف یارب
 یئوجهرهب مه نآو دشاب هاتشاد دناوتیم
 ویاهنز نارگیزاب سکس زا رتشیب هجرع
 ابرد تقیقح ردو .دشابيم ملیف رد شوپ
 سکس هنارا یارب زین یاهناه دناوتیم

 هرفنودیکیزجبو دوش بوسحم اهتیس دد
 ناربا یانیسیلعمف قفوم ناگراتس ریاس
 رانک ردوبام اب یددعتم یاه ملیف رد ار
 نربا زین اهنآ نیتسخن و مياهدید ایرد
 اب « تشهب دماق » ملیف ر دمک تسا

 رهاظ انرد رانک رد هکت ود وپام ندیتوپ
 و تفیگنارب یدایز لاجنجو دوب هدش
 ملیفرد نربا یزان اب 4 تفگ ناوتب دباش

 هتیز دد یاهزات لصعف , تنه داف

 دمبوتشگرادبدپ ناريا یامنیس رن سکس
 یامنیس نز نارگیژاب راس « لریا زا
 رهاطهب رضاحو دنداد جرخب تارح زین ام

 ودندیدرگ ابرد نان رد وام اب نیش
 4یناربا یامنیس رد سکس زین اه دعب
 درومردثحبکدش یهنتع یرکبد لحارم
 !تسا رضاح ژاتدوپد زا جراخ نآ

 یناه ملیف لاس ره ناتسبا لاح رهب
 فلتخم نازاسملیف هلیسوب ارد دانک رد

 هکنآ بلاج و دوریم نیبرود یولج
 هاهملیف هنوکتیا یدادربعلیف راک هاکچ
 و دنکيم !زاردپ لوصم دح زا رتشیب

 و لامش طیحم زا ندنک لد هک ارچ

 -یمن , مرگو لولش تختیاپ هب تشک زاپ
 مه ملیف نادرگ راک یارب یتح دننوت
 لاس ود لاثم یارب دشاب ناسآ نادنچ
 زابلدوتسدنالدننک هیهتزا یکب شیپ

 وناتسبات لصف رد یملیف ناربا یاهنیس
 نیزود یولج وا هبادرس اب ابرد زاک
 روللنم هب دوب هفرگ رارف یرادربملیف
 لاعشرد ملیف پیکارتشیب هچ ره یتحار
 اضوب هدزک هراجا تسیرد ار لتم هلپ
 حبس لطف "دن فلات. پیکا دهه

 روبچمیو«دنرب_رسب نآ رد یرادربملیف
 هورتنآ تساطا جرخ مامت هام ود هک دن

 لاحودپ امنلمحت لامش رد ار یرادربعلیف
 هلعج زا ؛ روبزم ملیف نادرگراک هکنآ
 نتخاسبک دبآیم رامشب یلاهنادرراک

 و درادترهش . نامز نیرتمک دد ملیف

 ملیفیرادربملیف تدم ندییتک لوط هان
 لکشمو ابرد بال ناوتیع ار رظن دروم

 تشاذ# ناتسانلصفرد نآ زا ندنک لد
 یلاجرد نادرگراک نامه اهدسب 4 !ریز و

 اب دوخ داد رارق قبط هک تشاد زاربا
 زا یب هلصافالب تسبابیم « هدننک هیهن

 راک ؛ ملیف نآ یدادریملیف لحارم مامتا
 اصخت ار هطوبرم روما رباس و ژاتنوم
 یزادریملیف رتاهچیت وث و دهد ماجنا
 زاب نارهت هب و درکیم ماعن رتدوت ار

 و ّزاتنوع راک ماجنا مرگرس و تشگیم
 ردهک تشاد ناکما ؛ دشیم كلاد و هریغ

 لامش هب دنکن تصرف رکید « لاس نآ
 ابرد دانک رد ناتسبات زا وددرگزاپ
 یوررابجالاب#دوب نیا و ؛ دنک هدافتسا

 یرتشیب تفو فرص اب ,ایرد هب هفاع

 مامتا هب ار ملیف یاه هنحص ینادرتراک
 ابردولامش یاوه و بآ زا و هدیناسر
 ! دوم هدافتسا ناکسادح ات

 یگدنزیگنوگچ هب تسا رتهب كئیا
 یاهنیس ناکراتس زا دنچ ین یناتسیات
 و ابرد هب هزادنا هج ات هکنیا و ناریا

 هجوتا دنرد هچوت نآ دانک رد ندرب رسب
 یامنیسنز نیرتنارگ نیا نازورف .میتک
 دشابیم یولهپردنبدل وتم الوصا هک ناریا

 ردنبرد مه" یصاصتخا یالپو كي اش و
 بحابناتسبان مایاندنارلک یارب یولهپ

 دوخ یناتسبات .یگدنز هرابرد « دشابیم

 :درادیمراهظا نینچ ایرد هب شاهجوت و
 صوصخب و تسایز هخیمه ابد ب

 رتشیب سامت ناکما هک ناتسبات لصف رد
 صبور جم زن

 و هدنارفک یوله یدنب رد اد مربع زا
 ابرد اپ صاخ_يکيدزن عون ك عفاولایف
 هتشادیگتسیلد ایرد هب هشيمه 4 ماهتشاد
 زونههک نامز نآ. دیآیم مدای مراد و
 رانکباهزور هاگ « تشل#یمن نم زا ینس
 و مدشیم نآ وحم اهتعاس و هتفر ایرد
 هدیسرسیع ارف ناتسباتو راهب هک یلامز

 سسج اپرن رش ار دوخ یابور
 9م

 ۷ ندرک اتش نم هک تو یژور
 ! میامن شومارف ار

 نا ره هب هک اه دعب

  نارهن رد و مدرک زافآ اد امنیس رد
 با ۳

 هکدوب ) ۰ ۳ تی هوم
 آ « یهننم و مدون هتفرگ وخ نآ هب

  تسدینس رفنامزره لاحب ات نلعز
 ص صوصخب و موریم لامش هب
 ها هک تسا لاحم , ناتسبات

 هات رب ندرپ رسبو یواهب ردب

 زی ندرک انشو ایرد رانک

 1 موشی

 ربیمس» نارادفرط رکیدزا
 24 ار دوخ ناسا دج

 ۳ هه + دشاش روت اب ردراو

 لسف اب هک تسا یلاس دنحو

 مه ۰ لامش هب ناتسیات

 دو رد دوخ یروپ و دوش
 - اوخپ اد شتساو -

 ارد » هب زوه « لبق لس

 هک د.>الوما و مدوب هتخادریت

 الو مش رختسا رد یتح انش هب
 نزآ نام دو دمآ شیپ یدروع هکنآ
 یروردنج مردپ گافنا هب نم بوخ لاس
 رسما , تقوتآ و میتفد رصار هب

 مافنسم هر تنه اد زبسرس و ابیز

 , رصاررن هزوردنچ تماقانمض و عداهت
 نیلوا متفر ایردرانکهب مه یزور
 زاوجد برد دن ندرگانش معط ردت

 ناتس.ات ندنارلگ دعیهب نآ
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 | مزاسیم یرپس
 هک دوپ هدنامیقاب مک شیپ لاس ود اعاو
 ابیرف دهدبیمتاخ ابیرف تسد راک ایرد
 های ردرانک دد یزور دنچ ندنادلگ یارب
 نمضش یزور دوب هدش رسلپاب یهاد

 هاش لحاس زا یدایز رادقم هب انش
 ادابیرف هارزب جوع كب هاگانب و دریگیم
 گرف اد وا ات" تفریم و هتفرگ رب رد

 :دبس

 هبهنانخمشوخ هک دزاس نیگمهس جاوما

 یروتوم قباف كياب  رفن دنچ هلیسو
 -یمتاجث دندزیحسرپ فا رطا نابه رد

 یلاحردو دوشیم هدروآ لحاس هب و دباپ

 ناجشون ابرد بآ یلک مناخ ابیرف هک
 ۲ دوب هدرک

 تشهوم ون كب نامز نآ زا ابیوف
 نمههب و دراد ایرد دد ندرک انش زا

 نارهل رد رگا اه ناتسبات هکنیا اپ تهج
 رابسهر تسارکب « دشاب هتشادن یراک
 اد شبوخ پش و زور و ددرگیم رسلباب
 رتمک ادهعع «دنارگگیم ابرد داثک رد
 دهدهناشن شوخ یود ابرد رح انش هب

 رانک ردهکد راد تسود رتشیب ضوع رد و
 س» دنز مدق ابرد

 همارب اه ناتسبات یارب ناجرم
 هک پیت رن نیاب و دراد یصافب یراک
 زور هس رثکادح اب و ود یاهنه دتف

 یرکیزابدب ار دوخ تقو زا تسا رضاح

 شیپلاس ود یکی یتح و دهد صاصتخا
 هاضما هب ار یملیف رد یزاب دادرارق هک

 یرادربملیف هامدادرم للاواو دوبهدیناسر

 هس یاهتفه یو «دیدرگ زاغآ روبزم ملیف
 دن زین ذوب راهج و دوب ناره رد ذور

 :دیوگیم دروم نیا رد ناجرمح رسلباب
 ردراک زا یشان یگتسخ نم رظنب -

 ناتسباتلصف دد ناوتیمار لاس لیمف هس
 نآ زا هدافتسا وابرد رانک رد ندنارلاب
 ودرک ددب نت لا , پولطح یاوه و بآ
 ناتسبات لبعف رد دشاب دارف مه رکا نم
 «میامن داجبا یاهلفو مایرگن اب راک رد

 هک منک یضاد ؟ر منوخ مناوتیم دوطنبا
 نسسییروت یولج رد زور هس یاهته

 هتله رگبد زور راهچ و مشهب یرادربملیف
 لامشهباردوخ مئاوتب 8 مدوخ رایتخارد

 ۲۰ هحفنص رد هیب
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 لیتسا یمات .دومن زیمآ تیقفوم یتتک زاب امنیسب
 , دوخ یاهتیلامف رضاح لاح رد كرالکالوتپ
 نضحم , نویزیولت , ترسثک رد تکرثب دودحم

 لاسلباوارددیشخرد« «یاهلاس رد لیتسا يمات اپ نایدادریم زو رهب رامزمههک دراچیر فیلک . دناهدومن هژاپاک و رتالت دا 1
 وجدننام داش یاهملیف یدادعت رد ٩۰ یاخ
 ۰ سس ریس من تکررش هداملاقوف یگدنزو ناتسبات تالیطعت

 ارد و هدرک ظفح ار دوخ تییوبحم زورمایات
 ؟زاب امنیب شزرا رپ تورث ملیف ۳

 کید نت ود زین نمک رنآو سرود انایاد
 ؟نالروترآ یناهمک یزاسراتس متسیس ناینابرق

 :لگنا یامنیس هلیسوب ۵۰ یاهلاس رد هک سرود ۳ : دنشابیم تسب وااب یناپمک نیا 5 یدادرارق ۱ ۳
 ةر ارهاظو درک ملعدق ورنوم نیلیرم لپاقم رد یسیلگن |ناکشیپ یه یاهملیف رب یزو رم

 مر ۱۰ یاهلاس رد هراتس نیا

 يدقن زا رتهب بتارمب هک دش رها یئاهل
 حب سروم «هنتشابیم شترهخ نامز ۳ ۵۰ تست ۳ ههد رد

 م وا تصخش ام بسانم هک مود یاهتقن رد ۰

 تسا هتفای تسد یاهزات رابتعا و ترهثب
 س رد اک ودوج كي شقن رد هک نمک الن

 سس ششخرد نایوصج ماقتتنا ینویزپ ولت

 د یرناک نوش لباقم شقن یافیا یارب

 هاجنپولهچ ؛یس یاهلاس دوویلاه زا تیعبت هب
 نزناک راتس ناتلگنا یامنیس هنحم قلاعم نیمکاح
 یکی رحم ناتلگنا یامنیس۰ یاهلاس رب دندوپ

 | اهنآ نیرتهتسجرب یتسیرکیلوح هک ءانتتل ود
 یلوج تکرش زا سپ .دوب هنادر یلامنیس . تا
 ارالشقنیارم ار وا نیل هیوید:دناهدوب یتیرک

 رد یوابوفورت « دیزگرب وگاویژ رتکد ملیف رد
 فژوحهرخالابوتشاد یراکمه :0۱ تیاهنراٌ ملیف
 مغریلع .داد تکرش هطلو ملیف رد ار وا یژول
 یامنیس یمیدق هراتس ؛ یلوج ناورو تسدکپ یزاب
 ولهچ یاهلاس رد هک نوتبال تراک رام ناتلگنا
 رددوب یسیلگنا یاهملیف زا یرایب هراتس هاحمپ
 كروبانازوس رولیت تازیلا , تسناوت زین يز ملیف

 .دهد رارق عامللاتحت ار نیک لکیامو
 دیاش ناتگنا یامنیس نز ناگراتس نایم زا

 یاهلقن یافیآ رظن هطقن زا ار كلرویانازوس ناوتب
 انازوسملیف نیلوا . تناد نیرتقفوم نوک انوگ
 ویرادلیناداپ نآرد وا هک تحاد مان زبس ناتسات
 هئارایتسدکی وناور یزابو دوب یزایمه رومتتکو
 یدعب یاهملیف رد كروپ انازوب سپ نآ زا .داد
 «لوصف مات یارب یدرم « رتوح مات نوچ دوخ
 هرخالاپو ریانیج «دندرک یزادناریت اهسا دزدی

 شقن نیا نمکالپ « دش باختنا یئالط نتودیتسرکی لوج » و « فیرش رمع » [7 ر سنحمه ثكي شقن رد يرج رهاوخ ز اس هكي یه / رک
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 , تسا هدوب «داملاقوف
 هنک ات نامز نآ زاو دومن ءافیا رایب فطل  هسسک ناتسلگنا یامنیس نارگنزاب نیرتروهشم زا سم رج تیابداو شنا هل

 ۳9 0۵9۵9۵9۵9پ۰پ9پ۰پ هند یی یابنیس رد نز یاهناهرهق دش نیلوا زا یکی ار وا
 لع مسط ملیف رد هکاتیر .تسا هتخاس ناتسلکنا نخیل ,دشرهاظ تیقفوم اب یلوک وهرک اب ؛ هظحلهب

 »ب یزابمه مغریلع كنران نیرخآ ملیف رد یاهملیف رد دیشخرد نوسراچیریتوت ینادرک راکب

 ورتکش ابورب نتآ دراچیرو رکیپ یلناتسا هرکدو زیماشج + ی ی

 د تیقفوم اب هک اهلاس زا سپ رکیب ی وا دادمتساو رنه هک یناکراتس ژا رگید یکی
 ۳ وم ۱ ز ی و 2 هک تسشرتساف ایلوج هتفرگ رارق یهجوتیب دروم

 ۳ فداست »ملیفرددیدر کر هاشنشخ دیر نو هتشاد تکرش نیک لکیام اب ءارمه یفلا ملیف رد

 ره دوخ زا ینتشاد تسود یاهرهچ یزول فزوح یماتاب هارمع صتیشش فسن لاکیزوم لِف رد و
 نینچمهو تاقپاسم ملیف رد ار ءرهچ نیا هک تخاس اید

 سوساج كي سشعن رد هانگیپ نایچلحامت ملیف رد ناتسلگنایدمک اکیزوم یاهملیف هخ دح نیرتپ

 بوصم وا یازاب و ۱ |صأت نوج یناهملیف رد تکرش زا سپ دیمان ناوح

 لاحشوخدننایئاکیرما ملیف یرس كيرم 9 ب
 زاپ نیرته زا و

 لوتوا رتیپابءارمهناینیفحزقو سوقو رنویلیم نیرت
 هک . هومن ظفح دوشیم

 امتیس هراتس- 44 هرامش



 «ینیعرریز*حالطصاهب ای یبرجت تسع یلاهملیف 0
 نأرد هک تسمه یناهملیف .تسین تکرح املا

 ومدرمهرابردتسه یئاهملیف .تسین یرگید زپچ

 ؛هانوک هاقوک تسه یئاهملیف . یلانشور و رون
 شیامنهک تسه یناهملیف ۰ زارد زارد یرکید
 دزما هک تسمه یاهملیف « هدش عوتمم

 الما اه ملیف زا یضعب . تسا داکسا ریدوچ ت
 نودب الماک یشمب و دنتسه «یکس حالطصابو

 یدادمن.هنارماتیخرپودنتسه ییایس اهیشعپ «ی
 ۱ هسامح نوچ یدادعتو « راصت ت نوم

 یلجت زا یبرجم ملیف نوچ « تسا راوشد ن
 و یلامنیس یاه لکش « ییامئیس یاههویش یا
 . درادن مک یزیچ یلامتیس یاه

 تسا یلامنیس ملیف زا یصخشم عون ,یبرجت
 هدش هتخاسو هدیرفآ رفنکی طسرت هک تب

 اساساتسایملیف امئات .تسادرف نآ یمخش دناقت
 رد دباش ای  یوتحبم رد ای , كينکت رد ای«

 یلوس اب الومحم هکنآ ماجنارسو « سوتاماف
 دوشيمهنخاسدسریمت مه رالد رازههب ابلاغ هک ب

 یراجت یاهملیف شیامن یداع یارجم زا حراخ

 ۰ هدریگیح

 ملین » هیهت داکردناتسد یرامشیب دارفا تب 1
 یاراداهن زا ددع دص لقاالو دنته یصخش «

 لببق نباناگدننک هیهت زا یضسب .تسا مویفع و
 بحاصدنتسه ینادنهرته یخرب « دنتصه وجشلاد

 ینالاسلیف زبن یهورگ و رکید یاه هنبمژ رخ
 . ملیف هیهغ راک ردنا تند طقف

 هک بی هب هقح دج شایقد ها )یا
 مسن .دتسا هتابقئور اکیرما رد هیون

ِ 
 ِك

۳۹ 

 یرتمیلپما1 و یرتمیلیم ۸ یاهملبفینزرا .دراد ت
 .تساهنخاس مهارف هبح یارباریلامتیسملیف هیهت

 هکیساسح یاهملیق و یرادربملیف كچوک یاهن
 ملیف ناوتب زبچ همه زاو اجهمه دد ابیرقت

 راکب یلدبلایلع حالطصا یبرجت یاه ملیف یارب
 نی « اکیرمآ دیدج یامنیس زا تسرابم هک

 قتشم هاکیرم دیدچ ینامنیسهورگ» ترابم ز حال
 مک لقتسمزاسملبفیدادعتززا نامزاس نیا . تساهدن

 نارآحاللعساب یاهمابنات هتفرگ یراجت زا ار دیک

 لاس مدد هدش لکشتم دننکیم هیهت یرنه (ورشیپا در
 شراک هاکبرمادیدجیامنیس» .تسا هتشگ سیساف

 ۶ تسین ینبمز ريز یاه ملیف نتخاس هپ رصحنم طقف
 هیلماکی مارک تسا یرادهنماد بالقنارهظم عقاو دد هکلپ

 رامشب؛هدش اب رب جو لمارم و دوویلام طلست"

 ملیف داعبا

 لسباف دمو ارهق ناثضره ینیمزریز
 و مولعمانتسا یریچ ناشلوط یلو «

 10 عطتهب نیقی ووطب ابیرقت ين

 یب رج ی
 دریگیم حضن اکیرمآ یامنیسرد هک

 هک دزاگناوآ یاهملیف .تسا یرنمیلبم ۸ اب یرتمیلپم

 نلوادوب یرتمیلپم ۲۵ لوس دشیم هیهت ۱۹۲۰ هحد رد

 الماک یرتمیلپع ۱٩ یاهملین مودینامج كنج لالخ رد
 یب ذآ لاردح رعناژ زدا بتارمپ شاهنب ره و تفای جاور

 یاه ملیف هدافتسایارب درفهب رصحم ماغ اوت تروص

 دمآرد یصتتح یرثه

 مه یرتمیلیم ۱ ملف زا یتح یرتمیلع ۸ ملیف
 رت هداس اههاگتسن همهزا نونکا شلباسوو «ثسا رتئازرا

 هلیسو ایدمان هک یرتمیلیم ۸ - رتناسآ دآاب رلکو

 مهیاسگ یارب :دوشیم برسحم یگداوناح یرادرملیف
 " هلیسودننکیم یراکتبا یاهلیفدیهت هب عورش هزات هج
 مهپرجم نازاسلیف اربخا اذهمم :دوربمرامشپ یبوخ

 یرتمبلپپ ۸ یوسب دوخ یشیاعزآ یاهملیفهیهت یارب
 قک زا هدافتسارثک ادمو شراک هب د دناهدروآ یوب

 ماسب یرلااب «جیکارب نانسا» هلمجنآ ۴

 و زبوکاچنک هاحهقلح» ملیف اب یسترب تربر .«اهزوآ»
 یاهملیف نیب یضرف دس هنوگره هک دنتسه رکید یاهدم
 .دناتسکه مهرد اریرنه راتآ و یکدارلاخ

 یاهءناث ۱۴ مليفكي

 تایضنقم اپ ا« دنواد ینیمم لرط یراجت یاهملبن

 یالینسا تحت ینیمزریز یاه ملیف دنهد قنر یداصتتا
 تساترابع اهنَآ مها هک دنتسه یداصتقا تایضتتم ریاس

 تماسینهب الومعمناشلوط نیاربانب . ملبف هیهت هتبزع زا
 تسا هنیره لولمم هک تیدودحم نیا رگا یلو . دس

 , هوش هتف رب هدننک هپهن رظنهب هتسپ ملیف لرط ورک

 , دناهتخادرپ

 »دی دا

 یرجت نازاسمدیف تین داجیارد4ک «لوراویدنا» ۳7
 رالانیرتهتفرشیب فرعم وا یاهراک و دراد یلازسب شقن
 تسا اکیرهآ رثه دراتناوآ بتکع

 یصس.دادشرورپ ار هتسب مچ ریوصت رکف درک هپهنهک
 یملیفو .دنک داجیا یفارطالایاج دید شیاهملین رد درک
 دید هنارماش و یناور « ینامسچیاههبنج همه هک دژاب

 یور جیکارپ «رما نیاماجتا یارب .دشاب هنشادربردار

 ملیف ان وعرد ۲ دز كئر ار شیاهملیت
 !رهظفاح ات ترک شییو سی تمرسب ارتآ یاه هنمیص

 هدناشارخ ؟راهت

 مهیدر ار فلتخم رپوصت دنچمه یهاک هدنک دید دراو

 «زود مالسو بشرون» ملیف 4 نآ هداس هنومن  دادرارت

 یرادربملیل اریحیبط هرظنم گی نمنرب ۰ تسآ سنرب ترپار
 یلایخ یاهحرط هدوخ یفبقح ریواصت یور ادعب درک

 اردیفس ملیف و دنزاسیم هتعاس تشه ابیاهینا ۱۳ ملیف هک ینازاسملیف رسانبا رد ربن یرادربملین لئاسویناوارف عناو رد

 ! دنهدیمروبع ملیف ناونعب شیامن دونک ورپ لخاد زا

 دشابتساوح ینازیمرهات هک درادلمع یدازآ وا و تسا

 ریرب ترباد رتآ «هزجمسكی» ملیفور نیازا .دناسرب ارتآ
 لوراویدنا هک یملیف لرطو : تسا هینا هدراهچ طتن
 تماس تشم . تساددرک هیهتتیتسا رباپما ترامع زا
 ۰ دشابپم

 تسا لیخد زبچ ره زا شیب هچنآ ینیمزریذ ملپفرد
 و «ریرب تربارع راک زاغآاب .تسا نآ هدنک هیهت دید

 نبا درک هجو بلج هچنآ دمبدب ۱۹۵۰ لاسزا «جیک ارب»

 یاهیوازهچ زاوادیدو دنیپیهچ سک ره هک دوب هلئس
 مع تساهچوت دروم هنیمز نیا رد هچنآ هتپلا .

 ۰ نآ یفسلف هبنچ مهو تسادید ینامسج هبنچ
 انمشچ هجوت دنیپ هک یواکجنک نیا اب «ریرب»

 هقلح كي تسیچ نآ دلردو دخا ناکمار تسا دج هچ

 رداک كي زا هک ریوصت هب ریوصت مانب درک تسرد ملبل
 نآرداک ره هک ینممنیدب .تشادن یمرادت رکید رداکهب
 و لپفام رداک ایودوپ یلقتسم ریوصت شدوخ یارب ملیف
 ناسنامشچ هک دربیب هپرجت نیارد یو :تشاد قرف دعباع

 هتشادن دوچر یحرط هنوکچپه هکیئاج .یتح «ارحرط
 : یئاهملیف زا یرسكب رد «زازاب» . دنکبم فثک .دهاب

 تسا
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 یلایخیاهعرطاپیقیقخ ربواصت هامنیس هدرب رب . دینک

 واماول طلتخم و بکرم ریوصتو خرط نیاو دوشیم قیفط

 ۰ ددرگیم مسچم یچاشامت رظن رد نامزمع

 یشبامزآ ناونیم رپث اد «دارنک ینوت» .هدنزرل ملیف
 دراورام یژولویریف سالک دد دارتک ۰ درکیقلت دید زا

 پلج یلانیب باصما یرو یارفا تالاکما هپ شمجوت
 لیکشتاهرونیلاوت زا هک یملیف نتخاس هب هجیتن ددو دش

 ناکما یلوبوکرام یروگرگ - دیژرو ترداپم حب هدش
 دادوارق شیامژآ دروم ملیق رد ار اهرپ زا یضعب یاوفا
 هرصابسح قبرط زارر هلپسوبار هماش وا ین نیدب
 . ثاد دارق ریلات تیب

 ملیل . تساهلئسم نا هب ینیمزرزملیف رگبد هجرت

 ینکرح چیه نآردهک سلیل نتخاساپ «لوراد» ! تسیچ
 اب «ربرب» ۰ هزادرچیم هللسم یا شراکهب درادن دوجو
 نردبر دراد قرفرگید دداکاب شرداک ره هک یملیف هبهت
 بیر نیمه هبو تسا هدز تسد رما نیاهب تسا مرادب
 هپاسهراشاو ملهتاکرحزا یملیف شيامن اب «ریوک اجیک»
 مد هک «نزن فرح» ملیف رد «ندرل وردتآ» و صاخما

 ۳۹ هعنس دد هیثب

 امنیس هراتسب ۵ هرامش ۲۳ هحفص

۳۰ ۹ 



 واهملیف هحفص یارب هکبناگدنناوخ و ناتسودزا راب دنچ نونک (ت هکنآ
 هحفص كي یور ار دوخ بلاطم مياهتساوخدنرادیعلاسرا بلطم اه رظنن
 نیا ميراجانامو ددرگ یمن یهجوت رعل نیاب ادهعم دتسرفب ام یاربو هتشون
 راکمه نگدنناوخ مومع زا اددجم ۱ذلميراذگنرانک هدافتسانودب ار اهرظنن عون
 دطخ اب نغاک هحفص كب یور ار دوخ بلاطم ابتح هک ميراتساوخ هحفص نیا

 .دئراد لاسرا ام يا ریو هتشون اناوخ

 خلسم

 یگ دنزكب زا یعقاو یئامن

 نودب دادصورسیب د مارآ یلیخ 8
 . تساهدش دوگ دراو لاجنچ هنوگره
 قسیع یب یتخانش و رب یتسد اب مهنآ
 ااربابمیداها . ربوصت وامنیس را یمقاو و
 یسکعو یفرح چیه زورماانهک ميوتیم ار
 اب و تسا هدصاين تاعوطم رد وا زا
 دیاش هک . مياهدیدنام د تساهدمآ هکتپا
 راسلیفكيهچ ؛دشاب مه رتیلوصاو رتهب
 ملیف قیرط زا اهن دنمشیدنا و پوخ
 طاپنرا شنابطاخماب هک تسا_ربوصت د
 .دنکي م رارفرب

 یارب هک هتخاس ار غلس « ریاج

 و هشومن یب تسا یزاغآ راک عورش
 هک تسیاهنوکب غلسم ناتساد ناشخرد

 زاملیف كب تسد رد دناوتیم یناسآ هب
 یاهملیف نیا زا کرایسب دح ات زاسناسآ
 لوزن یدنه ریتمشچهروفپآ و لاتنامیتناس
 دید و یرکف هناوتشیاب ۰ رباس یلو دنک
 شواک و شرورپ اب « دراد هک ینامنیس
 هسیحور د تیعخش نطب و عع رد
 طوقس زا ار نآ « شملیف یلبعا یاهمدا
 هک تسا نینچ نياو دراديزاپ یمتح
 مک یتلاصا و قیمع یدعب زا ملیف یاهمدآ
 دمحم و .دیمس .دنوشیم رادروخرپ ریظن
 هدروخاو ناسناود « ملیف یلما یاهبدا»
 , مال كي رد و عاعتجا زا هدشدرط و

 اب نياو .دنشابيم نآ قلظم ینعم هب اه
 ناوتیم زارتیتمض رد ملیف زافا نامه زا
 هتسو حوریبد درسیاههاکن نآاب .دیمهف

 رد هدش

 دوشیم

 هژیوب اه تیعخش شرورپ رد رباص
 تباهنیب دمحم كتگ و هدیچبب تیصخش
 رایس یزاسب هتبلا هل * دیامنیم قفوم
 هایح زیورپ هن و هدیچنس . بوخ
 ندناسانش و ندنایامن رد یلازسب مهس
 تسایمنآ !رهاق .دمحم : دراد مدآ نيا

 امو یرهاظ زایتماو ههجو هنوئره نودپ
 رهلباقم رد دحم یاهشنکاو دهاش اجپاج
 تیسن .تعیبط ملفاب و ربج نیااب داکیپ
 یاهنوکب دهاوخیمدمحم ؛ .میتسه وا هب
 قسم و تلاصا تسه هک یوحت رهب و
 رگا یتح دنک تبا هعهب اد شتیمخش
 وا . دشاب یپسور نز كپ همه نیا

 نر هب ای هتکن نیا دناوتیم و دهاوخیم
 درک هپکت وادهب ناوتمهک دنک تباث روکدم
 هیکت نیازا درب تلل و درم كی ناوتعپ

 وعقلطم یاهیکاپ و اه یدیفس هب تسا
 -ویگ سقن اپ درایلیب هنحصرد ریاص ارتبا

 هب یریوصت یاههنحص نی رتلیصا و نیرن
 یاهنحص ميراايب دایب .دراد#یم شیامن

 خساد و مکحم یاهمتقاب _دتحم « ار
 یزادرپرون و .دنکی مار لالج نتشک هدارا
 مدق لاح رد ار وا هک تسیروط هنحح
 درایلیب نلاس قلطم یهایس زا نتشاد
 ینوشتسد دازآمشچ ادنعتوفاصینانشوریب
 نیرتقفوم زا یکی هنحص نیا و مينيبيم
 تساملیف یاههنحبص نیرتیندنام دایرد و
 نیدر هناداتسا یرادربملیف و یزادریروتاب
 ره دن دراد یدایژ یمس ربام ؛ تس
 یگدنزنداد ناشن رتیعیبط د رن یداع هچ
 و.دراد نایرج شملیف یاهمدآ یارب هک
 هلحم هک دوریم شی اجنآات مهم نیارد

 یامهمدآاب دیعس و دمحم دروخ وز
 لیدبت هنوت دنتس هنحص كي هب هچوک
 ملیف یندنامدایرد یاههنحص زا . دوشیم
 -یمنادنز رد هک تسا یلاعهنیمح رثکا
 یتکدوخ ربخ هک اهاجنآ یموصخب درتک
 هب ناشک رتشم تسود طسوت .دیمس دزماد
 لاح دایص یزاب و دوشیم هداد دمحع

 .دهدیم هنحص نیاهب یرکید یاوه و
 اب یزاب ملیف نم رد ریاع یداه
 اب ملیف ریواصت هدنهد لیکشت ءازجا

 هاتهاتسادهامجنا زا هک دن مف شومارف
 یلیخ و درایلیب یاهراش طسوت یمیهافع

 درک یداپ دنابرخآ رد . رگید یاههنحم
 یلیخ یناظحل رد هک ملیف نتم كيزومزا
 ملیفراظتناهب ۰ دوشیم تفچ ملیفاب پوخ

 (زیربث) دوب یلع اضر

 ؟هنکیمدردتاجک رتجرت هد رد « ید

 درادیاههن عون نآ ] ملبن 8

 اهرظن و اهملیف
 هم و هبد رغ

 مارمب هزات راک هم و هیرف ٩

 یصاخ یکتسریبو موادن كي زا یلاصپپ
 زاهک تساینامه ملپف . تسا رادروخرب
 سشخاس زا دمب تشاد راظتنا دیاب یئاّسیب

 یلاضیب دابنیا (رفس) هاتوک ملی و داکر

 و مضع لباق یملبف هک رایکد فالخ رب

 دوستاقط هیلک یارب نارر ر كيلسس

 نیگنس ابیرقت مينيبيمار یاءهولح رابتیا
 یاهرایممو طیاوض رم هبکت اب لکترد و

 قیمعقمم هب یپ ناوتيم هک ملیف ساسح

 تلاح ثكي رد ملیف .درب ملیف یابژ و

 شامرهن هک هدش نیودت . یتسلائرروس

 دوخ هب زچ هک علطم تسایناسقا رگاپامن
 یرگیدزیچ هب درج فا را یهدردحع و

 فارطا ظیلن هم نامه رد و درادن هحوت
 بیک رو یلاضیب راک . دنزيمابوتسن دوح

 وقیند الماک یرادرملیف ك. اب اههحس

 ملیت هب هک تسییاه«ولج همه ابز ننارح

 یوتحم رظل زا ارثآ شزرا و هدخ هداد

 ورسخ مرگ یزاب . دیامنیم نادنچ دنچ

 سیو یرکتهدنبآ دبرت هدازعاحج

 وا یاه زاب هیقب یا رب

 نسحا وحن هب ار نارگیزاب شاهخامره

 رن یلاخیب الرصا

 یمف شه هنومن :ریگیم یزابپ

 رایگ رم رد هداز یتف یزاپ و

 هزیاح ذطخان رضختفم هنوخج

 و هبرف رد یلاضیب هتسلف

 لسلس و نهد یایند زا

 ویبهک مبنیبیمار ملیف ناعرهت

 د دیامنیمرمس رشدوخ

 هتشدگ هدش لمحنم ار یتقشمرپ

 د دب ار , اسرفلاوت و

 یکی ِ هدنیآ نتشلد

 د و رپم

۴ 

 هل یارب هک 4 هب رخ روت

 و هدیچپب » م ناور هاگو مثتمم
 :تسف صد

 رب وصت هب اههد"

 و هم و هبی_غ رهطعهلطعمس نآ وت یه

 رم نیا یامنپم یزکم

 شن یاضیب یاهراک هیقب راظتناب

 هر یراحت قیفرت اب ملیف هک دج رع

 ۴ دبدرگن

 قیفوت و داد رارت

 قادصم !رثا ناوتیمث ابا

 ی راس

 تسناد ملیف یدیاب یيوح

 ناتسز وخ) نماد شن ۲ -غ

 «الیس»
 دم رد (نوتنیلک) رتکارتکاب ار نراک زمیج -راب نیا ج

 سهاپ ۹ الیش ملیف رب شضقن تیمکای هک ۳0 تاقالم (سار ترب ندرک زاب یارب دشاب یدیلک دنا رتیم هک

 

 تسن ,

 ؟ ملیف ناتساد . دیامنءاضرا ار شارادتسود دوخ یرخیزاب ر  "ی,دباو اهدرح یلیخ نداد ناتن
 تناوتیم هک یتروسرددوشیمعورشهتسهادرادیرتأت هنجو

 "] هب طوبرم یاهموحوس د ناتسرامیب

 ۰ نیو رکب هساوتس

 یمدآ تسد رد یئوضوم نینچ رگا یلر

 دن و نویم سیجو نناکنایاد شولئوکار بوچ ینارگیزاب ۳ ار اههدسا

 ر یجراخ یاههنحس داجیاو مایف "7 3 جرات آ | راسلیف
 اک كيتيههبار دوح هک نوتنینک تم نو جا

 وا ] زا دعا .دوجون یفحت و. زا ور وی ی

 ی رگید هولح دوخ ملیت هب نشو

 یزابتراک ) یتیلاروتان هنقناپ هاگ ار

 هم نامه دبایب شاتسود نایم ردار الیت لئاق_دهاوخیم تن
 بل یناصقن هدرک توعذ یحیرفتیتشک هب ار اینا دوخ هک یزاب سام

 نوه

 ۱ رب هک هوشیم سراب الب سیب یاهگولاید دنکیم کرخنمعوضوسمونرک رکف زاار یچاقامت ملیف + ۶ 7 درک اک نوچ مقمخ ها ۱ سا قا نرچ

 یشاراعرخ دروم ود یاهفرح نایین
 مدم و یرگ یشلنو

 پلان رد ناخرج ناتسرامیب تارضح

 ینحربواص و نیرتهتفراو ر نیرتلش
 داب هکر ژرلسر تیبنوج یرگبزاب یزاب
 رو تساهتسئاون (میواد یتراب ملیف دنار

 . دشخب تاسنار

 [دش يصضراع نی

 اگبس هدنامهت ارج نسب
 ۲ هت تیسیل وئنم ساسحا

 ژ
 [شناب

 هب

 وتنیلکیاقآ بل یور هنان

 ملیف یرادربملیف هب + تسا هخ
 . تل هداد یبوخ یالج ملیف

 "دسک یمن راکیس الوسا نوتنیلک یاقآهکنیا راتفگ هب صوصخلایلع و تن
 :د۱ هش ميناديم زین ام و هدش ادیپوالتق لحم رد ر

 یاهخب هناداتشا ربا ویفم یوررب و ملیف لیاوا یاهناکس رد نوتیلک
 ۱ هکنیا رگیدو دهحنیم اوه هب راو ءریادارت ادودو هدز شرا

 زا هک تشاذگیم اجب یرثا راگیس رتلیف یورانیقینوت ۲
 ردهب «سار تربره» پانچ تاسح زا یزادقهفاسوانیااب تسا هدشن یدای ن

 نا نتم یقیسوم یلو دومن هیکت دایزدوخیمن

 *تشر» یرخصا داوج



 . علت لحاس ت

 دهاشربکا ناولهپ همانشيامن

 زومرمدرم دابئر رد هدنکیم

 همودبیرغ رد و « تساملعع لا
 وهبیرغ -دراد یرتیلک

 رد هک : تسایفسلف ۰

 كس تیآ - میتسه شپ

 یگدنزدوخ 4 یتشوئرس «
 تلاح نیازج و .دراد

 لابندهنییح هب هنحص ناعز

 لش دلدوک و انعد نارگید وا
 > دنزاسیمار نامز خلت رپچ

 حرطم د یزیدهیاپ 
 نامتخاسظاحل زا ملیف تخادرپ و

 مسلیف + هنارعاش یتلاح

 یگدنر زا فرگت یشیامندهاش
 میقتسههزرابم « انف و ءاقل -

 ندرک نک هشیر رطاخب هنیس ٩
 كسب رد هک رظن هانوک نایمدآ ر

 دن رادیدودحم یکنهرفدشر, كچو

 ارچ)دیوگیم دولابد كرد انعی
 ساهیحاتتفا لصحف زا ملیف و تفرار

 ؛تشونرذ یئاضیب الوصا ۰ تسار
 شاهملیفرد و هدنناوخ یاربهشب

 هباسدنکی م حرطم لاولس

 اهناساد یاهشوپهایساپ

 ربگ | هظحل هب هظحل هک

 همو هبپ رغ
1 ۰ 

 تایعفاو زا دارف و تافارخ قنرزت و دیدبانمه همرد ؛ دهآ هم زا

 هموعببرغ - مولعمان و مولعم زا معا دوجوم ,تسا یلاهنتلش هفدوک
 دنک یم یفسلف یاهنیسكب ساسا هثیر ار

 دحاو زرم زا اپ نا تخادرپ دعب هک

 -یع رتارف یاهفرح اتبسن یاهنیس كث
 یامنیسرد یاهدننک نو"رگد مایب و درادک

 -یمهنحم كي رد تیآ : تسلع هتفشآ

 ,تسا فرط یکاب دنادب دیاپ مدآ دب و

 رگبد یاهنوگب ملیف نیا رگید یاهرتکاراکو
 یضلطم تقیقح لابندل یناهنپ سر كياپ

 ردومفرگار ناشیگدسز مال هک .دندرگيم

 -یمرکیدزار كب هب یب تبآ نتفراب رخآ

 دوب هک زا ساد و تسیچتمالع - دنرب

 یرگید یایندن ار امملیفک تساجنیاو

 - تسیچ ادیبا یایرب یوسنآ دشک ی ه

 موقو تفرپه یمخز « دمآ یمخز تیآ و

 موفزا تسایوخونشف لبمس هک هلیبف
 راک تعادب دنتشادنب هچ و اهدخز اهنانا

 وشنشق یاهنسنازیم - یئارآهتحص رح
 وحسار مدآدوب ملیفردهک یبلاج یاعنمن
 رد هرحنب نورد اهر دلنشق یامن درکيم

 همصو سشتآ تیآ راظتا . یسورحبش
 لت هدوک هاگآدوخان راظتا و اهیشرد

 نر ریب تیهخشو - لحاس رانک رد

 ربجزا یلماک تیبعخش هک (دیقف یوفص)

 رگید و دوب ناسا تشونرس رپ نامز
 ملیف رد هک یگتشف یاهنالب و اههنحبج
 شیاتس لباف اد یلاضیب داک تسا رایسب

 .دنکی ع

 نارهت) یهلادعس میهارپا

۴ ۲0 9 0 ۲ ۲ 
 ییلازورورارس

 هت وسد ولک زا بوخ ملیف ثكي 9

 :هدادرارثراک هیامتسنار یقشع ثلتم ثكب یلازورورارس ملبف رد هق
 7[ + هتخارپ نادب مع «نارگیدولباوسنارفناسنوه شیدمپ

 + دنتسع«یرفیماسمدیواد وهردب اتشایمور» یلازور :«ناشن مر

 رب ۰ رگیژاب هسرع بوخیاهب زابو یژادرب تیصخش رف «هت ی
 ابزینو لماک هطاعا اب و نادرگ راک تي ناونم لماک تراهماپ «هتوس#

 ,ملیف یاهمدا

 دناهدش وصت هدرب

 یتسد»ریچاب هک

 وکیپ رس
 ناسنا كي یئاهنت هیثرم

 شقن دد هک یناوج سیلپ رکیرس[7
 دیامیم هقیظر ماجنا ,یقخم هاگ اراک

 نر ی

 اب "ااهنت .تسایمت ث !یمد 1

 ۱ رد رگید

 .درادن یرادبرسخ مزنیشام یتعتس معما وج

 ا تسا شفارظ

 5 هک ساح هد
 ردار ات لود نی

 ۲ مب ۱و
 یابص مدا یاوس تسایس وا ی

 هک تسایردان دارفا هلسح داو قشفارط

 راک .ددهارخیم ناما شراک هطیح

 رف مامت تسیریگ هوتر

 د مادح گی رمه» تسوا یزاتف

 هن تسا باذع رد

 یمنآ ت وا صفت

 + جاب و مع قیفر خب
 

 یمدا ی ۰ یطعپحم بیس

 سالکعبوا لاماو وکییرس

 بوخ ملیف تسول

 سیلب يمح نیسارس ت

 وه رکاگامل نم روا يم یناوج

 توبضت تمولو مسانشین جب

 ادهدبع ملین لوط

 یضوخ هک تسا سلف وکییرت

 ر دیایمرد هعماج تدخ هی فصولادیار

 سنا ,یبیلپ هیفخ شف رد دهارخيم

 ر درومرد ین مرد یکدرک+ زا هک یتاریوبعت ؛انز . .ق

 وا تاروصت یلو «تساهتشاد سیل دارف ِ ً ِ 5

 دونیم هنآ ربشفن شتمدخ تدح ی .رد

 هچ سیاهراکمهو ناتسود هک هنیبیمر"

 نلاح هفت تپلوتسم رفب .رنرز فا یموف

 یسیلب زا ار شلمش را راچانب : دننکیم

 رد :دهديم رییلت یهاگآزلک هریاد هب

 یاهمنا یاهیدما و ام را ۳0 ۱ 3

 ی« ورا سشاهناکنص زا زین تمسق نا

 نارگیدتساهفق زف وا هکاز :یمرجمب دزوخ
 اهب ریگ هوشرو فنرفگیم ناتدوخ باس «

 یتفر را

 ناشاهب دیاپب

 یضنام نیااب تساارحاح لس

 راک شاهزاکس

1 

 کردی !ر

 ری رویم ۳ هصعاج یاهک رف 4 یلو ۰

 سشناح ارداسنف زاب دزابيم تس اکیرما

 هک :تسرا زاب رمالارخ آ و دنیبیمتقادص

 در وخ هل ولگ وریور زا هحیس رد

 طتع دهدیم .تسد او .يقط

 کیهوشر زا یلیخ هک دربگیم لادس

 قابج هرس شنامه

 ۱ دننکیم هدافنس قاب ب

 .دنامردهک یبلید ن ب

 جباو 4 دنگیم یاب یداضتفا ل
 تب ۳۹ همی وطن رح

 زار ی
 _ یا هسف ت دوشیم

 ثس .ثاب ذ تك بلاف ند تمول

 ناتس فوطمم ار یتایمسرتشب

 ی رک اهن بت

 امرصحمون آ :یارهرب وکی رس

 ملیف نیامیقازفیم +« ون هملاطم لع

 مسآدب ناسا یاهنرب هنرم تب

 دننک وگزابا هیقرم نيآ رانک رد هتک

 نسایبزف عمارج یسارک و رب یمینض

 -یمنیاو دوبیندامداپ رد وتیچاپلآ یزاب

 بوخ رکیزاب كم ,یتشاد یارب یدبون دارت

 ناره - یادنرچ یضترع

 نادنم ره رتفدذ

 اهتفایص و اهیسدرع -اهنشجتهج نادنمرنه هیلک طبار
 ۴۱۳۲۳ نفلت اراگ این امنیس لباقم هاش نابایخ

 یرنه قوذ ودیتسه كب زومهبدنمقالع رگا

 هدرگ لیکشت تهج دی راد یب وخ یادص و

 رب راصتیکنهامه و برخ یزاساضف « اهلصف و اهامت تخادرپ رد یگداسو

 ؛ نام نیارد و ببتر وه یاهیریگردباهرتک اراک یساشناور هب 4 مپ
 هبیاءلات داعبا وهنخادرب "فلاحم بطن و:نیا هدرم ود نیا نیب

 دزادرپپم هلئص نیا حرطهب نپاچمه ۶ هنوس مسلیف هو
 اودنتسه یکم ناشتورل و لوپ هب طتن رطقن هرازب» ربظن ی

 هی دنراهرابتخا ر ار هدنرب قرو « قشمدرومرد یتح «دراوم
 4 تسا فرامتمریف « ملیف نایاب .دننکی مدوجو زاربا و تب

 یامنیسزا زور میار یاههخسندالخ رب یتعنرادیس
 تر هدف جی

 نتفرگ و میبلعت و نیرمت و همان رب یا رجا و

 هاش نابایخ نادنم رنه رتفد هب كنه آ و رعش

 دینک عوج ر رفهب نامتخاسا راگ اینامنیسلباقم

 ۴۱۳۲۳ نفلت



 تز)

۰ 

 :هتفه همان نی رت بلاج

 ا
8 
9 
9 
9 
8 
6 
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 نادابآ - یرانچ پلطملادیع یافا 8
 البف «یل. یمورب»# لارم تفع هرفیرب

 هک تسا میاش «میدوب هداغ پاوح اض ه

 هدش هتک هتاراک تایل صح د»

 می دش ملطم !ریخ

 ارد رس دیدش هص راد

 لاندب یسورب 6
 ۰ .نآ نیک یارب

 دیارخیم دحو دروحیم نکص یصرق دنچ

 را ناکبیرب یتفو فور یم ,رغا رس و

 اقسام ۰.

 تن یفاکش دیاک را یب ناکشرپ

 صیحشم یقرزحم یاههدرس مرو اروا دنرم

 ده ديم
 رهاخ ۱ رب

 شاد تیساسح

 ناسمص ریه هیتسس و

 در
 -.تسا هفف

 نایسیس ثفژرس یاهآ 9
 بلطم اهژولبود هرایرد الف هچ رک»

 انار امش داهشپ زاب لاحبا اب میتشاد

 متتاذگ نایمرف هظح ریبن رس

 زیربن - یکلمارق دسورب نسح یاقآ
 یاهملیف هرابرف هک .یسلطم و هسلب

 دیسر ددوب هنشو 4 نید ره»

 انج 20 یززهزلو تب پلاقم رظدنم
 هه

 زب رپن - رونیماهش رویاش یافآ 9
 «هعمج» اش رظن درو ءدیف - ۰

 هدت اهب لوکوم نآ يهيمت العف . دراد منا
 اتسما «دن

 آدم ههایسو دیپسا هلجم الرا - ۲

 دم رگید و هدش لیلست هک ها
 سفحنآ ونیم ررطج ۷لح زا باب هوس

 هچهدنآ لاس یزوررن همانرب زف هک د

 سپاسن یلامملب
 مبلک یمیمس #امیس هزاتسه نف ( اب

 و - زادرب تاهباشو تالامنحا هب رتسکب

 ۷  ثاقوا رنگی رد

 کیف نکنم ارلا . میتاف ناب
 هراپرد یلطم دیمس رظ زا ۰ ۲

 نازاسلبقالرممه «دیعاطایب شرراک .نب رته
 هب ار :قوخ دن یر

 هنلادبم

 رب رج را + رم ةواس» ام رظنپ
 "تسرا يام زاق

 4شررش#یاهملیف ددحم شیاحت زا - 6

 ات « ميهالطایب رب ربت رد «رمظ ةوذم» و
 ناسحاص زا ۱, تساوخرد یا دیلارپم

 .دینکب ام

 دش دما وخ دا

 یر تسم هب

 دوح ملی

 ها

4 ۱ 1 ۱ 

 ردادتب" ینامنیس یاهملیف نیتسخن و بالش .رتسا هدشن عورش زونح «قیفر هس» و

 دمارد شیامش راحاث رابرد راک یطق روطب اهتآ رک

 نادمه - هداز نافهد یلع یاقآ 9 نآدنن

 نانتفاار اماپ هام باب هکنبا را

 تانهدم هک امر

 ریاسو امش امتح : دش مهارف

 بت با میعآ وح ملصم

 دی امد رک 9 هبامش رفاو هفالع ومیلاحشوخ رن نیدلارخف یسکع پاچ المن

 تسامیم رگلدبح ورم «امتیس هراتس»* هلحم درا دن تساسم هلحم هلج یدور

 ياح رد - ۱ یفتنم المف «یدانمم ملی هیهن - ؟یمیطح كم رصاذ» رضاح لا

 امنیسهراتسهلجم نارادنسون زایکی یرپک۱ جاح یلدمحم یافآ 8
 رد اه هچبورب رياس و «هجنپ شوخرصانا و «یاباب مارهش» فافلاب

 هبتسد «سفف» ناونعتحت یملیف یدادربملیف وینادرگ راک اب نیوز
 روآ داب دوخ همانردو تسا هدز تشهیاهتس ردشاهب جت نیس
 : ه دناهدش

 نیزو هلجم نوهرم ار نامهیرجلو تیقفوسم رتشیب اه ..
 زا نینچمهو میتسه نآ ناگدننادرکیاه یلامنهار و " امنیس هراس
 یاه یلامنهار اب هک مرازکساپم وایسپ «حلاص م نودیر یاقآ

 . دلاهدرک لح ارامراک تالکشم زا یرایسب دوخ هدنزاس
 ناراکمه ریاسو تسا یمظا لوسرزایاهقیفد ۳۱ ملیف نيا ناساب

 . .دننسه#ناب دیشرانیع# و «لسک و هنازرف» وا

 ۱ ساب بجا لاحب یار زا ام یارگ ناسوت را یک 30000000000
 ۱ منمسق «نوسم مه یلیخ# مپدقت سس تسا هتحادرپ ام ا عافد هب ياهمان

 ۱ مم لقن ابا رد ؛ دسشنک یم تربیاهلارئس هکی ن اتسرون تره تهجح"ر 06

 | رب 8
 1 طاحت ار امنیس هراتسم هلجم هئامش ۰ زیزع نایسپ ناگدننارح 3 ۳ سس

 1 ! دبوتیم ماگمه شنبفپکندشرتهب رد ارج « دیرخیمشرگب و نیکس 6

 و تالاونس هپ ینوگبارج رطاخب هک رگخساب هجفص دنا ؛رچ 0
 ان " ۹ یرارکت و تخاوکی نینج نا هدش زاب امیس هراب 0

 ۲ دنرگ امشو نم ساسایب تالاوئس 6
 ۱ هد ار تماس ارچ اب «!یشنزوابهتیپرته نالف دن » ریظن ینالاوئس ۵

 یراب نآاپ نبا ارچ هکنیااب: تسا یمرف نیا شیاهوم ارج و ح

 ۱ سی رز ابمه هنآ رج هک دنادباحک زا هراچب یرکحساپ رخآ

 یدورر ناتیاهوم ؛رچ دسر دورب امبس هراتس نالف دزن یلور

 ۲ دروحسم امشر سرد هجیهتیبرته دزوو دن ا۷لوص

 ۱ دب ابن زیرع یوگخساب هک تسا تدیقه نیا !رم یلک ررط

 ۱ سم هلئادع دهد باوجآ هدن اخ رظن فالخرب تیرث - ۵

 ۱ راخ بلاطم هک دنهاوحیم ام زا یدایز
 3 دیهذب هزفجا نسب . مینک رتشپب ار هلجم

 هح مهاپ «یفولو دورهب» و 1 .تسل هدش مرز ود رح یلکمنا یارب یلدامت ام هک

 دنا هواس - یتمعن دیچم یافآ 9 ی رم
 میطم ثلم رسان - ؟ سیعن ناوتنپ قبثد روطب متکيمن رکب ناهنصا - یطف اض, یافآ 9

 طفل المف یلو دو یتددو شام نارنا رد هک یملیق نیلوا در" تم» نکرت ملیف .نادرکرات ۱

 هراد رپيم امنبس هک دنبوگبم یلو . دوبیچ , دمارد میسانشسل ار «لوناتسا رد

 د یمیطم تنم ۲ نارما دراو داجاق هاش نیدلارفظم طسرت  ءرهت رد زا رف» یامملیف یهیمن - ؟
 *دش دن ونم نا رهت

 برس - مافیداوج اضریلع یافآ #

 دراب هما هعلاطع ۱ ٩ رگی

 مسدش

 درجور - هداژیلع یلع یافآ *
 و رد هک یرمک همطق

 احتوح هزاد

 یشتمجارم تساس امنیس هی

 دیس ابب

 همش رطاخ تباضر یارب

 مینک یم ل اقن !ارغ

 ۰ رهاسس ود

 ۲ تن دین یه

 نازاسملیف نرتگ رو هلمج 

 دنوش ام ناکدنسب وف ۷

 یماتنیسخ اٌشرتمجم یاقآا 8

 هش یاسامت دروم رد

 ۳ ت هتخاس ام

 یاهویدونسا هیو دبریکب میمصت

 دبنک هعجارم ملی

 ه یف رعمو هیصوتاپ یقوذ و قرنه
 لسف دباب امش . دومن ذرقن لاسا

 .هکبت روح ردودیشاید وخب یکتع زبچ

 اکیا یارپ ار مزال یگداما و

 دبهاوخرا رقهح ولدروم امنحدپشاب

 رد نوجچ 5



 تررصتپا رد هجا
 : ميدشيم عیلطم
 بو و

 « نید رد » یلبن درو ام
 یلاپمیک دومسم اپ طقت

 دزب - یفاکر
 یروربب ذا اد امشرطاخ ث

 ساپس مودنارفر زد
 میدیناسر«یوضترم یلع» یا

 هدازدومحم نه
 مش همان عوضوم هک د

 نا و میاهداد
 امزا اهیلامنهار عو یپا

 هواس - یتمعن ینا

 و تسپ امنیس و
 و دراد یتاعوبطم تیلاعف هقبا

 لاس *اه نمهب ۸ رتنآ ۰

 رنیب» نوحیپت ملیف "قا
 كيلب تربار «دلک توپل»

 . دندرکیم یزاب نآ دو
 «واک ودنک» رد مهار دی

 «رکبوشآ ینآ» ملیف ناد
 «..هنا ویدهناوید یایند»

 هنایم - یرهمهشوخ
 دب راد هفالع ینادرگراک هپا

 دا ربع یریگهزادناو عونت ۰

 ناندوخدزتدیاپیم هک راکتیا

 ارنآ ياه باوج هگنیا هل

 روکتک عون كي لثم دمبو
 دیهاوحب زا دراب یو

 اهتت امش : اب تاک دناوخ

 یاربار دوح یاه ارج هک بت
5 

 ار سعفوص هدازاضردیمح ی

 یافآ هب هک یحساپ هب ار امش
 بلج ماهداب الاپرد هد

 مهاوحیمناتسود ریاسو
 ام زا ندش هر ها

 ار ام یاه همانربو

 هحرت ناتدوخ هتسا
 هككپ رهامناگ دنناوخ هک

 هاددسزح مت
 مامت میهاوخب یفرقپ
 وب هد دیابیم م

۳ 

 « ی ایمیل د ومسعن
 یضعب یارجا

 . دننایم قیرعت هب امت

 رسار - يناهيک دمحم یافا 8

 لداحم امش رظ دروم یاههرامش یا رب

 تساوخ د ریس اهاضاعت را

 یناش+ارسمپ «دشن لطاپ ربمت هلجم یاهب

 هلحع ال .دینسرمب اع یارپ ار دوح قیفد

 درک لاسرا امش سرد |هپ

 یرگشن داهرف یافا 8
 نابایخ رد نادمرنه یاکیدنس - ۱

 دراد رارث تشهپبدرا هارد راهچ ۰ داوازس

 یس سو راسفو توف هرابرد - ؟

 پاج ینامنمار باتت زونه یرکیزاپ و

 ملک

 درک ی امنهار ارامش قیفد روطب ناوتیمن

 یکینکت بلاطم هبادا نیش ميتکيم یمب
 مسصه ,یسونوبروانس یاه«ویش

 ءاسو امش راپتخا رد یتاعالطا
 - میراب

 تصرف نیا ددو تسا هدشن

 هراپ رد

 نادمف الع

 دب رادرایتخا رد یلویرانس رکا ۳

 نامزاس و اه ویدوتسا هپ !رفآ دیناوتیم

 دیشورفب یزاسایف ياه

 نادتم رسه یکی دتس هب دیابالوئمم 4

 دینک هعجارع

 یبقن ساع یافآ ۵
 ارمچم ورم رد

 تین ونلوا .تمسق رن هک دراد ثوجو مع

 ۱ ادج یتحپ ود

 اهم تیحن وم و یرادرپملین یارب هتحس

 ناشراتف رو تکرح یهوب ر

 اباقم اب مون تیسق دو تسا هدش

 دونیم هتشون وکتفگ اپ ولاید
 نسازیم پاطنلاویدنب هنحص هتیلا

 یلک ررطب 4

 ژاپوکد نآ هب هک

 »دا دحیص وت
1 

 یرادربملیف نییرود تیعت ومر

 وب رانس ندرک یریوصت
 هراپرد .تسا نادرگراک فیاطو زا دنبوکیم
 لثمناملد مهاع ناکدنناوخ ترب .تالاولس

 مدوجم : درگ دباپ هچ تس .نوخ امت

 مبلاب رانک مه اهنآ اب یوحسب

 ینیمت یضترم یافآ 8
 دینسوهاپس ملیف رتم ۴۰۰ یاهب - ۱

 اب و را زهحنپ هفیند ۱. یارب

 بس دون یگند ملیف رادقم نیمه یاهب

 ۱ یضمپ هنبلا .دشابیم لایر رارم جنیو
 یک اید رقدارک .یمک اییلیف عاونا

 تسا رادقم پا زا رتنازرا

 ۱ فتپروپ هخس یوب الومعم - ۲

 دننکيم ژاتثوم داک هخسن
 نا وتپم ار ییاکش بک

 و لاپد دصن

 هنحم هب

 1 دباهدروآ هک یلاثم رد .دومن فب رعت

 رد دمبو هدروخ ادغ ناروتسر رد یصخش

 اجنیا رد .دنک ندز مدق هب عدرش نانایخ

 میهاوخ ناپایخ و ناررتسر یناکس و

 : تک

 دارادن .دد «نادراک یررب» المف - (
 نشور اقیئد ون و تسا یدیدج همانرب

 یاهتیمزمچ رد وا هدنب ]همانرپ هک تس

 یاهلابرس هارد وا هکنيا ملم ردف .تسا

 دوم دهاوخ پیقعل ار دوخ هتشلگ
 یداس - یراختفا یلعمالف یافآ و

 « رتسرپ» و «وزرآ* ارچ هکنیا زا

 لثم مه ام دنوشیم رهاظ رتمک اهملیق رد
 مهناوتیم هسک یسدح اهنت ميمالطایب امش

 داپز دنرادن تسود دبال هکنسنبا مینزب
 1 دنوخ هدید اهنلق رم

 یضت رم زا پسانم تصرف گيرد اهاو

 .دک میعارخ :بهج هر یولبات رم للیتی

 ۱ و ص۱

 تالاوئسبحلاص.منودیرف
 دهدیم خساپ امشیکينكت

 نامرک - یئاقلاضد یاقآ

 دباهدیسرپ هک امش لاوئس افافتا هک ميوکبدبابامش تیحم زا رکشب راهظا نم

 نآ پاوچ و تسا پلاج دایسب نم رظنب,(ادبآ دوجو: هنوتچ و يک زا یکنر سکم)
 هدیفع هکب روطنامه نوچ دشاب دیفم يرادربملبف و سکع نفب نادسفالع يارپ دناوتیم
 یسدع : نییرود « ملیف هنیمز رد ام تاعالطاو تاصولصع ردق ره تسه مه امش دوخ
 , درک میهاوخ هضرع یرتهراکدوشب رتشیب یرادربملیف فلتخم نولف و

 ملیف نامز نآ رد هنبلا) ملیف نویسولومایساکعشیادیپ ودیرد هک دینادیم دی
 یاهنلیش اب یزلف هحفص یور ار رونی ساسح هبالو تشادد دوجو زورما تروصب
 وتشاد تیساسح دراد دوجو دایر زود رونرد هک یبآ رون لباقم رد ظفف ( .دنتخپ ریع

 یبدقیلیخ یاه سکع هب یسرتسد رگا اهش.تشادکیمن یرثآ ملیف یور رکید یاه ثنر
 بل هرتروپ یاه سکع رد هک دید دیهاوخدینک هران تفدب ار اهنآ و دیشاب هتشاد
 نوج تسا هایس یلکپ دندرکیم هدافتسازمرف كيتام زا 4۶ اهمناخ يصوصخب ناسا

 ملف ساسح هپال یور رد شنکاوو تشادنتیساسح زسرف كنرب ملیف (نویسولوما)
 «دنهدیمن ملیفب يرون 46 هایس و كيران الماک طاق لثم) اهپل تهچ نیمهب و دشیمن داجیا
 ردوپ هوخ نابرتشم ندرگ و تروصب ناساکعمیدق نامز رد هک دشیم سکصنم هایس العاک
 یسابل یسک رکا ینح و دوش نایامن رنهبو رننشورناشربوصتهک دندیلامیم یگند دیفس
 رد :دایشوپیم ( دنوشیم پیکر ت یبآ اب هکیلاهگنرو یب آا ریف» زبس ابو زمرف كئرب
 رکذب هک درک راداوار یدایز نادنمشنادرما ناو دشيم سکعنم هایس الما< یسابل سکع

 هک دننکت سرد یروطارهلیف (نویسولوما) روسنب یساسح هیالو دنبآرب ینوجهراچ
 یرتسکاخ فلتخم یاه هنیمز رد ار اهنآ ودشاب هتشاد تیساسح اهکنر مامآ لباقم رد

 دهد یپ زاب
 301:101276 ۰ روسشورپ زا ریفیفارآوتف عارتخا و شیادیپ وب رد

 و اه یوستارف ۰ رتشیب هدوب هدرک فشکار رونپ هرقن یاه كمن تیساسمح 4 یناملآ

 دمد رک راومه ونهدیدپ نیا یورشیپ یارپ ادهار دابز تافاشتکا اب هک دندوب اهیسیلگنا
 مانب مینکیم دروخرب ینادلآ رفنکی مسا هپ زاب ینامزتدم تشل# زا دعب اما

 وشک یفارتوتف خیران رد یدیدج هحفص هک ۲۱۰۷۰۷۵۰۵

 لنم كنر هدام دنچ زا هدافتسا اب ۱۸۷۳ لاس رد دش قهوم [1. 1
 لباقم ردینآ كنر هب هوالع ار هرقن دومورب ساسح تارذ هریفو ۷

 هکدیامن ساسح زین ؛ تعیبط یاهگنر مادتلباقم رد هچین دد , زمرف و زبس یاه كنر
 نردمیفا رگوتف نآ نودب 4 دنیوکیم (اهگنر هبتبسن نویسولوما ندرک سام) ارثآ
 تشادن ناکما یزورما

 هس پیکر زا دنراد دوجو تمیبط رد هک ی ناهکنرمامن هک تسا رکدنب مزال انمض
 ثاند نویلیع ۲ دودح رد تسا رداف ناسنامشج هک دنباپم دوجوب فیط یلبا كار
 (187 ۵۷۷ یسیلگنانادکب زیفنینچمه د دهد یصیخشت ار فاتخم

 هر هس پیکر ت زا تصیبط رد دوجوم یاهالنر ما هک درک تبات جز درج

 لباقمرد هک یدیفس هایس ملیف شیادیپ اب . . دنیایم تسدب زمرقو زبس « یبآ یلصا
 ؛مسانشیم(كيتامورک ناب) ملیف تروصب ارنآام رورما هک تشاد تیساسح اهکنر ماین
 لوط اهلاس هتبلا هک هندش تعیبط یاهگنراباه سکع داجیا هب دنمقالع یدابز ناساکع
 دش هیهت یکند سکع نیلوا ان دیشک

 طسوت ۱۸۲ لاسرد راب نیلوا یارب یگند يفارگوتف رکف

 یا ربیبلاج یدولت وا .دمآ دوجوب یوسلارف )و عمه ۱ ۱ها مر
 یتمگ تساجنپا بلاجو تفرگن رارق هجوندروم هلافسانع هک تشاد یکنر سکع داجب!

 هکیروطب , دش در وا داهنشیپ زین سراپیابیز یاه رنه و شاد یمداکآ فرط زا
 . دنک یفرس هعماجب ار شدوخ مارتخا1۸۹۷ لاس رد تسناوت ۵

 یدعو تشادن ناکما یزورما تروصب یگنریده سکع نتفرگ نامز نآ رد هتبلا
 ذفاکی ور تبا يگنر سکع دوب هدرک یفرمع 118۱۴0 .دوسفورپ هک ار
 تروصنیدب هدرکیم سکعنم راوبذ یور ددمتمیاه (روتکژوربز كمکن ارنآ هکلب دوبن
 باختنا تک رح نود عوضوم یتسبابیم *)رظن دروم عوضوم زا یرادربسکع رد هک
 هداضتسا يگتر رتلبف زا اهسکع زا كيرهنتشادرب عفوم رد هتفرگ سکم هس «دشیم
 , دشیم

 هرخالبو زبس رتلیف اب یمود سکع و یبآرتلیف اب یلوا یکم هک بپترتندب
 تسدسپ دیفس و هایس فیناگن هس هجین ردهدشیراد ربسکع زمرق رتلیف اب یموس سکع
 دنر ءاهرتلیف هک دندوب اراد اد رظن ثرومموضوم زا یلاه تمسف كي ره هک دمایم

 ۳۷ هحلص رد هیقب

 ام هراتس - 4 هرامک ب۷ هحفص

۷ ۳" ۳۹ ۱ ۹ 



 ثابل رام - ناهسیک - دن ولا- یمایم- سک ر- اراگابن بم هه نرو یاقوت

 ( كهلق) یتیس ر هلیس 5 انا ولیس ما وهش سوناروا راکسا

 دنکنم دهن یالس ورک

 قوت و رههونم
15۳ 

 9 یمادنا ریس

 لالج
 : ین ادرگراکد یمانف رخ

 ریطس دوی لیکهسا



۱ 
۱ 

 ایا نح بت 1

 هراپاک ریدم نوچ و
 زا ج0 یا یو لا یخ و #۹ ۹

 زر ر 3 یس تن دن 2 هه یه نت حیش تره هی 2 دا 3 هد واب يکچوگ ۱
 ۳ بو دیب دا یپ نامرآ

 5 ِ ۰ شنا !هلیسو ِا مرا  ثح ف 3 چ ی ِ - و هدز ی ار ۰
 7 ۹ و مر و هوم شواروخ

 لوصو !ر میلط مناوتیم
 ر ام مادق رخ یم نرچ

 قارپ  یتقو مسرنیم و ماهدینش رابدص صب رحضب رم اپ
 وغ فک _- یانرسدلاروخ كييپ ۰

 1 7 هک یتامز تمک یم !ویش ددا

 یفیب هن د روسد رتکد مدوب رادسرب . هتسیئ رگید

 لباقتم دامتعا یرادیب و هدرت همجا رم و روطچ غرم
 سا یرسض نآ نن ۰ ِ

 نل ود هفایرر 0 رو 3 فاطا دراو ۰ میامن هتناخ

 دنتص یناربا یاح مند هک هیون رادو هدیباوح تخت رد هلاس ۷۲۰ رام اهطل

 ناهعف وم دور دیر ر ملیه ناتس ام ور ۳۳م ها کوبا

 دندت حراخ تکرش رب کر کی منفک هدرک
 بروفهک دندوب هتفرن یمدف هچ زونم ناتناهلپزاكي مادکه ار لویمآ

 تفگ و هدرک فابر)هب ور

 نمطم ميناوتیم ن
 دا : مدوخیم
 !هرادنینارگن هکنیا : قو

 حب ادا « .تساوت
 ماهمازیپ دب لاند هچ

 ! مدرکف یا
 كل رمک ضدا

 لصالاینانسکاپ نیمش هک

 یکدنز ناتکاپ رد وا

 دک

 نکش نادند خچساب

 دهد یرتسب عاب رد زور ناتسرامیب

 یاسز رابسب رانسرپ هک دربم مدن
 د یلاحردیت ولو زررهپ تتدک را رانک ۹ك 

 : بک دبشل یم یهآ ناسا یرتسیر لث

 دبتهانت هک یلالا رد شاک يا - یضوط تشگ زاپ ماکنع و

 مدشیمیرتسب هدروآءارمه دوخاپ یفطان
 تفگ هلصافالب داتسرپ هدرک نیهشب ور رومام هل تو

 دادیم حد یلاح قاعلا

 و

 قاطا راتسرب نم هکلبا یارب -

 .«هدرم تساهدنز ن

 رکم روطچ : دن
 ضدراومثخادرپ زا دشاب

 سراوم ینسپاپ دشاب هدنر

 متسه نامیاز
 تست

 دن وادخ تاقالم
 ۳ ات

 تدوبسیسح رد نایجک دف دنب وگیم 3
 یمناسایج را قزور تسا هدش هرهش

 4۴ یاهیمج لخاد یلایر ه كب . تشدگ

 ۸وبهب ربخ تیممج روس رتخد كي تس
 1 فیسنرپ وا زا سپس و تخادا

 درک دیعا وح راکچ اد لوپ .نیا

 : داد باوج هرخد

 مهدپع دنوادخ هب -

 .دبراد لاس دنچ امش : بوخ -

 ۱ لاس ۲

 و هدنام دد رم ۱4

 یلعرط ناهگان هک

 یاسرامیبردین ولوزورهپ لبف یهبچ 3

 3 ت یا تب

 تسلا سنادیم رم هیصح
۳ 

 لس. نم . دیتتس سحر اش

 تفگ و هدرک یشرسه

 رکد مع روضرت هیارپ د

 رم پیج زا نامرسپ 4 د

 هک . ٌةدازلسا رسح

 ِ مه ل رو یو .ییح

 هکلی؛ ینادیم اچ یک
 سا

 ۳ هم الساک نیس

 ج رس وت رگا نوچ
۳ 

 نتنادگپمن یفاب

 یعقاد رگ داک

 ۱ ؛ربحا .روپلاداس رمچوله 0]
 حس هدرس یسامتخاس نتحاس

3 
 تساانپ و سم و رکراک اپ ریکرب "۳ *:# !د قودنسرا یرطخ چیه

 سس هسخاس دید زاهیا ربینن و شیپ هنعه

 یآهلمع

 - وا تسا ندز مچ .لاج . ر ت رج ِ

 : تگ و هدرک

 ی مات رس ون دن رگ ِ
 مراد ا رج

 ؟یسگبدباب راکچ هک هنگ ون هب
 هشض ورس تنو ره هنفگ ؛ !رچ

 رادیب باوخ زف ار وا « دق ادیب امش
۳ 

 انش نتخومآ

 ناتسون زا یکی رضنسا 1 0

 تفک و هدیسر وا هب اصابت

 رک يتسمق رهام رگانش وت مدمنش

 تاددابانش یارپهلیسو نبرنم
 ۲ ثسپچ ناوج رتخد كيب

 نبا ٩ :اد پاوچ يلسا
 هراد تند و تراهم هب

 همب ,ينکيم هقلح وا ربک درد ار تنسار

 یرادکپم وا هییس يورد ار تپچ تس

 یسگهچنآ رج رنخد نیا. منچیهپ کی .لوا اما
 ۰ مه

 مرهاوخ ؛ دشاپ يک هاوخیم -
 * تسبا

 لهار دا تررصتیارد !!ترهارخ-

 وسدرث دوخر هقنآ را دکیرختسا یوا «دب

 نام

 ۰ میم

 عاونح ار
 نسد !هییا

 دریگبدلی ان دیبا



 نیا ۱
 دش قاطادراو یتفد ابا . دهدیم داب ار تفگو داتسیا قاطا رد تشپ ادتیا هک دیخرچیمم شاهد یو زونع

 یون خرلگ و تسازاب ماح دددند ناهلات . مدروآ - شباربهملک نیا ءادا ۰ دیوکیرنام خرلک هب
 نیاندید را ریما . تسا هدییاوخ ؛ ناو : تفگ خرلک درگ رگف.دمایمن ینادص چیه .دوب تخس

 دد رگ رب هک تساوخ و دروخهکب هنحص ولایپ - هدشجراخ لزنم زا دیرخ یارب خرلک هک
 بوکخیم شیاجرد ؟ر وا خرلگ یادص اما رد کرکف نیرتکچوک نودب ریما شود یاد دمب هظحل دنچ اما .تسا

 : درک هک درکرکف .دش لخاد ودرکژاب ار قاطا خرلت هکدیعهف ۰ درک هچونم ار وا پآ
 ار وپماش یاوخین رگم ؟ اجک - وپماشردیال زا وا و تسامامح یون خرلگ شدوخ لاطا یو تفر . تسا مامح رد
 رگ۱ تساوخیم .درک ضوعار شنهاریب د
 3 ونیم هناخ هب یرس دمآ شیپ یتمرف
 ابق یاههرامش زا هصالخ نیمهرد .دنیبب اد وتیم كيدزن زا و دنزب

 رمدنهم و درادن لاس لهچ زا شیب هل «داشرف»*مسابیدرم پش همیب تاپ رد تا رگ ِ دیسر شوک خر یادم عفوم
 رب واو دنکیم فداصت ربما مساییناوح رسپ اب تسا یصوصخ تک رش ككي| شیاهومهپیتسد هعتیلآ یولج ریما

 هتشذگ یگدنز زا هک ریما . دننک لوقدوخ یدنزرخب ار ریما ان دنکیم داهتشيپ| ارریما یاد هدو نوباص فک رد قرغ - رک دوخ رس : تسا مدنن راینچنزگسهد هايیز» مساپ هلاس مدجیه خم[ و دوب ی کای نتشاد زا یه نوچ ورنیا زا .تساهراوآو دراد ینامابان یگدنز ریما 4 مو رک مه دا 7 ربیهیبن ۰ »2 سسهیبننهمدبًابیم دوبهب ریم هی راذعب . دویم د ن مای وسم ه دوخ ۳ تسرپ قتشاع درادن لاس ۱٩ زا شیب هک ریما ۰ دیامنیم یرتسب «د» ناتسامیی | پاوچ سپس . درک بقرم ار اهنآ و دیشک »ف
 اب هم درم سنسنهع دو ریم سنهمهباح و نهنیهتپ سصز هدرس یبیذت یخ تفگ و ۰

 هل کار او دیگ دیدج همانسانش ككي ریما یارب دراد میمصت هک تسا| زا ارم یوپماش افطل , ناجریما -
 و .دناهتخابلد رگیدکس تخس ویع و ریه رکید یوس ر دتس رفب سرت روابب نئاپ

 ۳ ثلی ب . هدننکبه هداعتسا گیدکی زادید ی رب تسرف نیر ون .دبوگیج + رک دس هجوم رسما
 هاتوک رعس 

 و ی یوم نیا هحوتم دکیمتاقالما ر واودو ریم ونیم هناخردب هناخزپشآ یوت مدبرخ هزانکی نود - ۳ و لقب گیم زاب نآ رهتهب . دوریه لامپ سننهم هداوناخ ءا مه ریمآ هن ؟ مروایب ار یچ -
 یتقوودونیمع وسوم ن وته سدنهف 1م تدرگرح زلب هناعب -رم زاتمک هر 2

 دد گم زایهناح تسآ هتشاد تار استاتردمردهک ایز قوم نیمه رد دونم تفرنیلاپ هقبط هب و دش دنلب رما ۱ م ری دنکیم دزشوک ریماهب ل_ر

 وب ریما یهدب نمب

 زا تساوخیم .دوب
 هاوخب ترذعم هدش قاطا

 زدز فرح یار یلاحم

 مچ .. ولایپ -
 سناوناز. دو ث كتنخ ریما یاهمدق

 م دف تسناوتیمن. دیزرلیم

 5 ناو لخاد تخل وا لباقم

 خادنا :نیلاپ او یتوسرینا
 اجنیمه مراذیف -

 ِ و در یدنخل خرلگ

 قراد ۰ مدوح تسدب یدیعن ارج -

 ۲ ینک یم یرابچل نمای
 هچ ه ٍ دنا اض# فا
 سس

 هنوک رد وا خرلگ یادص . دیوکی

 دروا نوری یدیدرت

 وت ایپ
 دش اد شندب ریما

 هعدقاب . دوبهدش قرع يیح

 و دش ماسح دراو تس

 دیتامرفب -

 دوب هدش هجونم الماک خرلک
 تساوخیب بهج نیمه دنکیمتلاحخ

 *یهاس ۹  ۳
 ایا "وحم مه دیاش . دهد رازآ ار وا

 اثامن ز

 ها هک

 .دروآ الاب هفبط هبخرلگ یارب اد وپماشو دا هنهرب ندب ریما تساوخ ار
 وى رد ریما .دن 3 یزو , ونکی ریها .دنک و

 امتس هراس - ٩6 هراهش .- ۳۰ هحفص

۲۳۲ 7 



 دروحاج فرح نیا

 و رکف هک یکرحتم هدرم

 درک توکس ۰ درل#گیمدش

 »-. مداد راک « عورپ
 سشمشچ و درک دنلارس

 دشسهب دافا خرلگ هتهرب
 نیا ندید زا خرلگ .تخوس ی

 مولعم هک یتذل دربیم تذل

 نایقطهب خرلگ دوجو رد ن

 زکر هر بما.تشادیییجع هیح
 و سرد تواضق وا هرابرت

 ربظن رکید راپکی
 کور ربما یار ایرد دانک رد

 هسوسو ار ریعا تشاد

 لوضتساوپمت الحا ریما ابا

 وربور وا اب رداحكی لثم هک

 دوخ مهبعو كنک یایند ریسا ریما
 ادرس زفم هک تشادنبیم . در
 .دننزم شی دنراد رارج و هایس

 یگدنز یاه یفاو اب تشاد
 سردپ هک دوبن لیلدیب سپ .
 هب تیفاع و رخآ و دش ادچ
 رامکرد و درب هانپ ردخم داوم و

 مه سدنهمرلا دباش . درپس ناج
 بوخ و نابرهم نز نیا خرل"
 یزیچ چیه دوتیم وربور وا
 مک تفص هتشرف و نمادعاپ

 «هتساشنوخ یناوهش لابما لابن
 ,دیشکیم نونچهب شراک و
 ده و دوب هداتفا اج نز كي
 باب رعد های نت

 هکیماگنه هدوب هدشن ۳

 .دش هسوسو رتشیب دید
 سودریز اد درگ

 سر زن

 کس 7

 شیاهوم جرل و تخپ ریم رگ هیومت

 تسدابو ذوب هتشاف با راشف ریذ اد
 . درکیم هتشابنا شرس یور اد اهتآ

 هظحلكب دوبهداتسبا هک هنوکنامه ریما
 : دیشیدنا شدوخ اب

 ء.» تسایپ ز ددفج

 یارن رکیپ كي اد خرلت مادنا یلوک

 دوب هدیشآرن یتسد هریچ اب « رهام
 .دنس هدید خرلک ندب رد یصق چیه

 زالاس جسپو یس دودح رد هک لاحنیا اب
 رخدب زا شندب اذهمم تشذکیم یتنس

 خرلگ .دون رنراوتسا و رنهدیشک غلا ون
 ندیو هدوب هداتسبا شود ریز ینانتعایپ اپ
 هفدح زا ناگدید لباقم رد ار شاهنهرب

 هراچبت دا رسپ.دوب هداد رارف ریما هدمآ رخ

 هتسچ ربیاههنیس .دوب هداتفا يفن یفنع
 سدیفسو هدیشک یاهفاسو خرلگ نایرع و
 ناونو با هک دوب زیگنا هسوسو نانچنآ
 رسحتم ریما ۰ دوبریم ار یس ره زا
 هدش اههناوید لثع خر# ارچ هک دوب

 عضاوتمنانچنآ عقاوم یضعب دد خرلک +تسا
 نیادرگ روابدشیمن الحا هک درکبع رانفر

 راهان ندروح ماگمه هک تسا یبز نابه

 لث ایح و بجج زا شندوص ماش اب
 دوشیم خرس موش زا و دزادنایم

 اد خرلگ ندب هک یزبج اهنن
 هک دوب كن رهایس تروش كي دیناشوپیم

 ناسا رتشم وا هدیشک و دیفس مادتا رب
 درکیم هسوسو ۱

 حرلگ هب ندش كيدزن زا ریما هچ ره

 دتسع صنرح رتش وا ؛ دیزرویم هارکا
 دوخ فرطب یوهنب ار ریما تساوخیمو
 رب نانچنا خرلگ یاههاکن . دیامن بذج
 هک دوب انمنو زاین هب هتخیمآ و باهنلا
 ار بآ ست خرلک درک سح ؛رثآ ریما

 ودرک زارد ریما یوسب ار شتس و تسب

 : تگ

 ؟ دایم تدپ نم زا ول
 تروق یتخسب اد شاهد بآ ریما

 :تفگ نانک نم نم و داد
 :دتسه ییوخ نژ امش . هل -

 نوریبشودربر دا یزاط اب خرتگ
 : تفگ و دمآ

 متعک تهن ینفو هک هشاپ تداب -
 .یدرکن وراکنپا ۰ روشب ونمرس

 وژان اب نانچنآ ار فرح نیا خرلع

 یداع تلاح زا ریما هک درک نایب ادا

 : تفگ و دش جراخ دوخ
 :مهاوخیم ترطعم نون زا نم -
 سدوحخ دودب ار مامح هلوح خر

 :ت و دیچپ
 یکچوک یلیخ رونه هک سوفا -
 هچبار وا خرفک هک درک سح رپما

 ردشورد دد یزیچ اما . دنکیم باطخ

 ودنزب دایرف تساوخیم . دوب نایفط,لاح
 ؛ دی

 دیاب وت .خرلک ینکیع هابتشاون

 مشاب هتشاد تسوذ ارن مناويعل نم

 ۱رپز,هشهفخواگ رد اهدابرف نيا _ِ

 .تشادن !رنآ ندرک وگ زا تارج رپما

 ثاشخ ار یشدوخ هک روطنامه خرل"
 دادیمباتو جیپ یشمادنا هپ یروط , درکیم
 . دنک هسوسو ار ریها هک

 روطج دیشیدنایم سشدوح اب ریما
 هدفهرتخد كي نتشاد اب ینز تسا نکبم

 ار یگ دا وناخ تادوبف مامن هلاس هدجیع

 یاهسوه ریسا ار شدوخو دراذکپ اب ریز
 یئاننعاین زا ه خرلگ . دنک رلگ دور

 تفگ 4 دوب هدش ینابصع ریما

 هبيهرح نایرج نیا ژا هک منودیم -
 ۰ ینزیمن سدنهم

 همادا خرلک د درک توکس ریما
 : .داد

 هشيمه مراودیما . رسپ نیرفآ
 نیا داوخسن تلد امتح . یشاب لفاع
 . دشاپن مه زا هناوناخ

 : درک لاوئس ریما
 ,دنرادب تسود ار سدنهم امش هکن

 : داد باوج خرلت
 -"یلو + ارچ"-
 ؟ یچ یلو -

 . مکی تارب یروچ هچ هخآ -
 درمالپ نم یارب هنووتیمن هکید نوا

 رثارن وا هک نداد صیخشت ارتکد هشاب

 ..هتکبیزاقشعدب ابن رگیدصقان هنکس كي

 نیاندرک وگزاب لاح رد یتفو خ رلک
 یتقو.دوبهدرک ریما اد شتشب دوب اهفرح
 یدرازیبیعون -دیزرلیم شیادح دزیم فرح
 زا یگدرملدو یکتسخ یعون و یگدنز زا
 فرطن خرل" یتفو . دشيم سح سشیادص
 شامشچ رن كشا دولب تشگ رب ریما

 هودنا هلتحل ثي رد ریعا

 اب وا هک دریپ . درگ سح ارد نز هرز

 شلد ۰ تسا نابیرگب تس یاهمجاف هچ
 هتسرد هک یبلق یارب . تخوس نز یارن
 تحوس دیبتيم قتع تاظحل دیماب « نز
 ندب یاهلولس تساهلاس هک درک یساسحا
 یناهننشآ دد و دنشکيم دابرف « نر نیا

 یاهرهچ اب خرلگ . دننزیم اب و تس
 :تفگدبزرایم هک یتادص و مف هب هتتفا

 كيلاهتن ۰ هرادن ونم مغ ینزجیه -
 ,هنک سحهنووتیم اهنت نز كي طقف ار نر
 اما راد هچب هکنم . مراد رهوش هکنع

 اما. هه زا رت اهلت .. ماهنت تساهلاس

 منرکنهوکش یناهنت نیازا تفوجیه نم
 اب هاگچیه .. مدرکن زاب پل تفوچیه
 تشون رسهب نم .. مدرکن تحب سدنهم
 هدول روطنبا ریدقت امتح . متسه دقتعع
 شرسه ابیشوفامه تذل زا سدنهم هک
 نمهک میوکب تیارب راذگب . دوش مورحم

 + دون هسسسن

 تفگ نخس یا هعجاف زا راب یتسخن یارب خرلگ
 هک

 یاهیتخیدب مامت هکد رک ساسحا نآ ندینش زا ریما

 اد یاد خراگ . دناهدروآ تاغمراب وایا وسب ادایند

 نآ زا وا لاس و نسب یتذره هکد وک المرب وا یارب

 ۰.۰ دوبیم جنر

 مدوخ رغ ار ندوب نژ سح هک دوب اهلاس
 وسسنت یاهفحل نآ زا اما . مدو هتک

 ۰ یيتسس هرفس برس ام ابو یدمآ

 یرگیددرمسدنهم زادهب هک م.رک ساسجا
 نلیخارت نم .درند نوجو ام هناح رد مه
 كب زا رنشیب ینح - ریما مراد تسون
 .._دیزرف

 اب ریما 4 دوب راب نیلوا یارب
 انشا راظتنا زا رود و هانتشحو زار نیا
 رهرگا دیاش هک .دیشیدنا ددرسب . دنیم

 نینچ راچد خرلگ لاسو نسب یرگید نذ
 تفاییم وا ربظن ینالاح دشیم یتشونرس

 هودناو درد اپ و تماهش اب خرلگ
 یقیاقحننا زاربا زا یب و دز ار شیاهفرح
 قاب و .دش دود ریما لباقم زا تعرسب
 ریما.تسب تشپ زا ار رد و تفر شدوخ
 دنسکب راکچج هک نو هدنام لصاتم
 را دیسرتیم , تشادن ندز فرح تارج

 ساسحاوا دشکب خرل رسب یبحم تس

 و تسا دنمقالع وا مه ربما هک دنک

 یعوندشابرهمیب واپ تبس رثا دیسرنی
 .دوشیم بوسحم یفاصنایل و یمحریب

 شنوخ قاطاب دبد حالح ریما تبقاع
 درک مهار داک نیمهد ددرک رب

 خرل# ال وا هلصاف هک درک رکف ریما
 زا دوب روبجم ریما ۰ تسا دایز یلیخ

 لباقم رد ار یشدوخ وا .دنک یرود خرلگ

 تسادیم دهمتع و لوئم سدنهم
 مه رکپد تیعفاو كياب اجنبا رد ریما
 رابنیتخن یارا ریما یتفو . دش اشآ
 هعص هک درک سح تشاذگ هناخ نیاب اب
 انا . دنته تخبشوخ هداوناخ نیا دارفا

 ینخیشوخیپ رد هک درکیم ساسحا الاح
 لمحست اد يخلت تاظحل اهنآ ۰ یرها
 درم كي یتسارب هک سدنهم . دننکیم
 هرابرد یراک ادف هنوکچیه زا دو هنون

 هک زین خرلک و « درکیمن یراددوخ خرلک
 زیره دوب هدمآ سدنهم هناخب یشع اب
 وا اما .دنک اهر ار شدرم 4 دوبل رضاح

 تشاذ سوه رگید یاهمدآ همه لثم مه
 ره ار سوه یاه هشبر هک تساویم و

 ریمادع:یتعاس ۰ دنک شوماح دوخ نورد
 4 درکیم سح . دمآ نوریب هناخزا

 تساهدش هدنشک شیارب هلاخ نآ یاضف

 هناخفرطب و دش یسک ات راوس اجنامه را

 وسیماب 4 دون دارق لبق بش . تفر ونیم
 سدشهم نوچ اما .دریکب یتفظ سامت
 دندوت هتفرگ اب وا رود شاهداوناخ و

 وفنرظ یادص دو هتسناون مهزان ریما
 [ولشاهنابایخ . دونشب اد شقشع هدننکش

 هاگن شتعاس ریما . كوب تیممجرب و

 وئیم رکف تقوره . دوب مینو هد . درک

 شادبنانجنآ تفابیم هار شزفم یاباوزمب

 ادیپنابرج شیاهگر رد نوخ و دتیع اد

 لباقم دد دهاوخیم وا ینوگ هک درکیم

 .دنک یهت بلاف ناجیه زا ونیم
 ونیمدزکیم رکف ریما هارد لوط دد

 تسا وا طقف ۰ تسا روبپ اهیدب ماعن زا
 سایلابرهع د یبوخ مامتاب اد شیلف هک
 هنوگچبهشا» رهچربز ددو هدرک هیده واب
 - دیادل دوجو یکاپانو یدیلپ

 +دیسر هچوک رس یسکات هکیماکنه
 ونیم هناخ فرطب هلجع ابو دش هدایب ریما

 ۲( هحنس رد هیقب

 - ۲۱ هحفص [6 .... امئیس هرات - ٩6 هرامش



 ! هداشک رس تکاب و و
 :.ها وح هدن رب نآ دد ناگ دننک تک رش همه هک یاهقباسم

 :هتفهند | لودح

۹ 

 مجنپ تمسق
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 :یقفا

 انیملمف ناونع - دار دیعس تک رش اب تایچک دف بارعاک زا یملق - ۱
 دراجبر تک رشادیلر تری ره زایرثا تاسملک زایلوصحم و اروتن ووسل تک ش

 فدسیسو داژن 4 زورهبتکرش اب یملیف_یئانثورس ۲ شلولکار و نیماجبب
 مان - نطو یامتبس نارادرسلف زا -تسیاهزم - یتاهد ددع ب۴ یقعا دوس

 تک رشاب یئافح افتر زا یبلیف - ؛۱)ا:هجقاطس ناهورگ هسلبف .روتکآث جوک
 ؟دناوخ یارب یمیدبویلاج هقباسص لبق هتفه ۰ زا [3 یتستوسافو دبرروبلا تکرش ان یعلق یلارسک یرو و یدروتاببا كيب
 . , هنرگ رارت لابقسا دررم بیجم تدم یا یط رد هک | ؛۳۰یاقآ یاهملبق هشییرته كجوک مذ- یقوئو زوره تک رشاب یملف - ۵

 رلاسرا یاح خدایا ینمسق . دوشیم تئایرد نآ یارب همان| ققوبو شورف رب یملیق - ٩ موس دزد يلبفرگیزاب_لیهاق - تسود ب ماگتسو
 و نه ۲. ین و سا رقاشع زا - هتسکشرس هباس - ینیلف وکیردف زا دوب یعلیف «ینیلق ...) مد تش دب ریبیربو دناع :قیخ رفت حج ۷ احروهور کر ها# دو ی ۵ )و

 دنا سیب هک تاک ه# یی تا هه ینرف) چک ۵ - فرخزاد و
 ددرکیم لاسرا اینا[ تکر شاب یملیف به زیاج - نیش ملیفديقفروتکآ .ب هناگیب یاوه - ۸ انس
 بخت هب هقباسم تدم مامتا ز ۳ ک ی 1 ۱ دم | مشچهراتس - نیک یتشک رد شروت ملفثییرنه - ناءرآ و یقوتو زورهت

ِ 
 ِر هخ سو« ملقف یلع و دقت بادنک دلح كيبامتادس خرد و امنیس طلب تب تا رهن

 مود هزواج وب رستم ید ومع دهاوخ ناگدنب مسدقت یزحرش هب داتسح هزناج ه و ماحت
 دشاب لبام هدرب هک دارا هطقن| لزاشء ودنا رب نولرام « نوترب دراچیر تک رش ۷ یملیق ناوع - ۱

 م هلحم لا رتشا هام شش[ یزافوقم ۲ دراودوو نآوج تک رشابدون یملیف (... زا یهاگن) - روانزآ
 بک حس میم نا فیل هطبار ملیف هرانس كچوک مان--یمسای كمايس یاههتخاس زا دو یملیف

 سا خسابهدنتسرف مال و قصخت سرم" بم مث ی عآ نارهت رد" یلامنیس - نیحفاقمایفروتکرآ تاچ وق مان + قوام
 ها ۱۷ ؛دنآلمع هب هنفه .نیلو رب هریک رد[ ملیفروتکآ كچوگ مان - ۵ یارسک یروف تکر ش اب یردان ربعا زا یملیف
 ۶ رداتک ۰ ( گاژ) لیماف - ٩ رهظتولس ملیفیفم هرهچ هنک - دبانتسو تاتساد

 همارخ « دیدی لاسراتسیاطسوت ریز ناک درمان زنا تب رم تسب ریمح - سرافرد یرهش_-ربناسمار -۷ ایس روهشم هثییرمه
 دهد مالطا هلحم | یامتسنارادرییلیق زا یکی به !وترن هنمج ملیف روتکآ لساف - یگن رف
 ها رتهیهورساب الونعم - یلاخ - ۱۰قوو رهچونم تک رش اب یملیفس تاربا
 راوید .رهوگ تتسنا نم لاف نیاملیف روتکآ كچوک ما - یو - ۱۱ تسا
 تاج هک مان - ۱۳ اجولاسادار تک ر ش اب .دنه یاهس زایملیف - ۱۳ نیش
 كچوک مان - ۱4 دیتف یارعش زا یکب كچوک مان - یرابیب سوه ملبف هرات
 ین كچوک مان - ایزا یتعسق .- ناولهب.. 6 سیلگنا یامنس روهسع نیدمک

 : نا رهن نادن رب
 دىحم : یجنگ ,لصدیلامک یلیا دازاشابی ۳ ونک و

 هداودهم رسان ۰ ینافو یدهم , یقدنج

 :اهن اتس رهش نا دن رد

 تاک رس راماخر هیحت رطاب ۱ الف ترمریک تی وجبیدومع تفه نوتس رد - ۱؟دنومباد یزوریپ و تسکش ملبف روتکآ

 , رک ازرف . رهچونم بهواس) یلپکو ارج دیس 9 سیلود رلف تحت نیک ل اه تک رشاب یعلیف ۱۷ هزجعم ملیف روتکآ لیماف
 راهعص حس , ملیف نکاس هنحص - تریلیگ

 میهاوخ ۳ ههف نیمو ار ۱
 (ناتسز وح)- نمادشنآ ع :مظمن

 امنیت هراتس - ها هرابش ۳۲ هحفص 6



 نص + یرادینمم هاگ هک یلاحرف سپس

 تملک دکن!یم

 نافووح لیک + : دوشیم الاح
 ملک اشنا نم و دیر

 یداددوخ عون كي لا 8 مس
 تحت

 زن یمیطم كم رسان دیرکم [] درب لوغشم ماد بش تشه

 دسا رذگب شرخ ار
 یروف سیستم رس عترم .نیمع ِ  ۰ وریم جیک ترس یاههراباک زا ۳ ۱

 ۳ ِ وا سوت ید ی ۳ ی ٍب اووا ۳ هداد واپ ۱/0 ۳ و _ سس 45 در و رس ۳

 7-4 9 5 یتسس هدایب ارج ,سپ ادیب زا سب تاموآ
 یتکیم نتفاب هی عورخ قروق  رادناتبحاس نا نوج 6 مناوقیمت :تفکو هدر انص

 ۲ یاجزد یحیی رس هنک تن!هلیسم امت ,ینا و راک نومنن وبالاروخ هل ۲

 نک دیرلاهندوح راک خمس منگ  لوصو ار. میل مناوتیم
 و ۰ آفت رح نم ک

 قارب ین مسر و ماهدیس ید صی رحضی رم

 مگ باقرپ وانرط ه ارآ رولب .نادق 3 هنگ ننامز تفکیم ریه دهآ 0 نت اتو سد مرتقب کیو -
 یکب هک داد رونسف رتکد مقوب راتسرپ

 و هدرک همجا رم اه یفاطا زا

 ور لوپما .تسا یرتتم نا ی

 مدد : مدش هک یاطا ۶ میام

 هک دنص یناربا یاع منی ناگ دننک «بهن نادو هدیناوخ تخن دن هلاس ۷۰ رامیپ

 راهعق وم دور تی ۰ داد او مفیف ناکس

  حوح ی یه لا رب دنقهت تکرت رف کی

 هتسرونهک .دندوب هتفرت یمدن دج زوم
 دش پوح رک تاسرزهب رب

 :ماهنشا کاپ !رنوننسواک
 مدب

 تسوح هه 6

 نکش نادند خساب

 یاسزامیبردیف واورو ره, لبف یدنج 0

 ناسرامیب عاد رق یروو + دش یرپ

 زا شیر راز قو هه
 هک لا ۸ یف ولو زورهب تشدک وا راک

 : تک دیشکیم یه

 هاینسه بش هک یمایآ رد یقاک یا

 مدشیم یرنسب
 بنا تفگ هلسافالپ داتسرپ -

 دادیم حد یلاج قافئا
 ارچ -

 قاطا ناتسرب نم هکنیا یارب -

 تم و

 منسه نامیاز

 دن وادخ تاقالم

 ندربسییسح رد نایجک دن دس رکیم []

 «یصناسبایخ زا یدور تسا هدش هرهش

 هک یاهمچ لخاد یلاپر ه كي , تشدک

 هوبهب ربح تیممج وصع رتخه كي تس

 : .دیسرپ وا لا سپس و تخادا
 درک .دیهاوخ راکچ اد لوب نیا

 ؛ داد پاوح كرتخد
 مهدیم دنوادخ هب -

 دبراد لاس دنچ امش ؛ بوخ

 لاس ۲, -

 هک ین ناپچک دن
 سهل هتنادیحرپ هیسح

 لاسه. ,س ۰ هيننکد تسحر اسمش

 ر هنوادخ مش راودز ادلسم و مر

 د رک مهارخ تناقالع

 هدا وناخ میظم

 »دا ریاحمیظنت نیرومام را یکی (0 قرور درادیئالرطد,یخوش و هعیطا نتفن هک ینتسود بش رخاوا - هحایمن

 , دو .سسص 6 دز !ر ,ینصم لرم ون بیت رت یو هک یگداریاخ یمهیم تبرن فا تا زن »« هدش هنتسخ مضود ..تعق هاو

 دبراد هجب وععیطل نمک هب درک عورش دوب هد : تگ و

 ادنچ اش ؟ .دیسرب وا زا رولمم . دزک

 هد

 هما یتس هبچ

 هدزاود . هدراهچ -
 - زاهجاوسب+سش , تمه : تشنه

 می دب رخ نو رب و مه یشدع

 ساشاود دمع سه

 سخا ربع هدازدسا ۲]
 تعا و هدرک شرسع

 نر جوصوم یاب تیاب

 لو, نم بیح زا ناهرسب + تر

 تفگ ,ض هدازدسا رسسه

 مهر تخ و یراد قح ون

 م راک هکنیا ینادیم اجک زا , ینا

 تسا

 زا رخ متد فک
 هنفر مبین رس و رگ! نوج 

 ! یتشاگیمن یقاب

 یعفاد رگ داک
 ماذن# ؟ربحا روپئداص رمچوم ۲0

 ک یسامنخاس سشخاسصب

 تساانب و هلمع و رگراک اب ریگرت

 یایسحاس دن هنابیاربینن و ینیپ هضه

 کرج« وب

 9 رب

 هتشنراکبب یاهلس درک هدهاشم فریم

 ترچ لاح رد
 : تک ر هدرک

 3 وین رک

 وا تسا یو

 هک هنفگت ون هب

 ی

 ٩و وا ؛ هدش !دیب اش

 رک

 انش نتخومآ

 نشاسرد زا یی رخت راک 3
 و هدیسر وا هب یلضان

 وال, یسهی رهاع رگاتش وت مدیش
 سا هدابادش یا ریهلپسو نیرتهپ ۶ مپیهب

 ره هنگ ؛ ۲

 ! ثسیچ ناوج رنحد كيپ
 1 هاد باوج یلسان

 هراد تفف و تراهم هی

 ۹ اینحا راک نم

 دس يک يم هفلح وا رمک دود ار تنسار

 .قرادگیم را هس یود ار تبچ تس

 یسک هچنا رج رثخد نیا منپبهب وگع لوا اما
 : هم

 مرهاوخ ۸ دشاب يک یهاوخیب -
 , با

 مار وا تروصتپارد !!ترهاوخ-

 رتسدشدوخر دن را کی رخنسا قول هدی
 رهریگبهاب ان .دنوب اب

 منی هراتس 44 هرامش



 :یقفا

 ابیملیف ناونع .- دار دیعس تک رش اب نایچک دق نا رماک زا ینلف -۱

 دراجبر تک رشاب:سلر تر ره زای رثا سلک زایل وصحم واروتوولتک رش

 صدییسو دارن ۷ زورهبتک رش اب یملیف_.یناتثور- ؟ شاولکار و نیماجنب
 مان - نطو یامنیس نارادرسلیف زا -تسیاهزم - یتاهد درع ۳ قاب نوش
 تک رشاب یئافص الطر زا یملق - ؛ ۱:هچقاط- ناهورگهیلف روتکآك ج هک

 یتستوبافو دیرروبلا تک رش ان یعلف- یشارک یرو و یدرونابیا ثبت
 ؛۳۰یاقآ یاهملیف هتیب رنه كچوک م:- یقوئو زورهب تک رشاد یلیف - ۵
 قفومو شورف رپ یملیف - ٩ موس دزد ملبفرگیزاب لیماف - تسود - ماگسو
 - ۷ تروهاتبر تک رش اد دون یملیف ( ... یاهتشع) - برغ یامس زا

 .قاثع زا - هتسکشرس هیاس - ینیلف وکیردف زا دوب یملیف (یتیلف ...)
 هثییره (ررف) كچوک مان - بادرمهزارت هدنلاوخ و زاگنهآ كچوك مان
 تک رشاب یملیف ف زباج - نش ملیفدقفروتکآ - هناگبب یاوه - ۸ اعنیس
 مشچهراتس بس نیک یتشک رد شروث ملفهثیب رنه - ناهرآ و یقوثو رورهب
 هخ رسوع ملیف یلسع

 ید ومع

 لاث. ودنارب نولرام , دون ب دراچیر تک رش اب یملف ناو - ۱

 شنافولع ۲ دراودوو نآوح تک رثاندون یملیف «... زا یهاگن) - روانزآ
 فیطل هلعار ملبف هراتس كجچوک مان یمساپ كماي- یاههتخاس زا دو یملیف
 - 4 نارهت رد یلامسس - سحتاف ملیفروتکآ اچ وک ما - یوام - ۳

 میلیفروتکآ كچوک ما - ۵ یلارسک یرون تک رش اب یردا رسما زا یبلق
 ( لاژ) لیماف - ٩ ریلختولص ميلیف یعنم هرهچ هی سم دباسسو لاتساد

 ضب رم تسن رتص - سرافرد یرهش -رنایمهار ۷ اس روهتم هتیب ره

 یامسنارادرملف زا یکی به اوترث هامح ملیف روکآ لیماف - یگترف
 دا رمهو رساب ال ومعم - یلاخ ب ۱۰قوو رهچونم تک رش اب یملیف- نا ربا
 راوید رهوگ تتسا ش لاغ نیاملیف روتکآ كچوک مان - یو - ۱۱ تسا
 ثلج هک ما - ۳ اجولابادار تک ر ش اب دانه یاهیس زایهلیف . ۱۳ نیش

 كچوک مان - ۱6 دقف یا رعت زا یکپ كچوک ما - یراه سوه ملیف هراتس
 كچوک ما -- ایزا یتمسق - ناولپب- ۱: سلگنا یاهیس روهشم نیدمک

 سوجیدومع تعه لوس رد - ۱دنوساد یزورعپ و تسکش ملیف روتکآ
 سیل ول رظن تجل نیک لکیا« تک راد یملیف -۱۷ هزجعم ملف روتکآ لیماف
 . مللف نکا هجص بس ترعلیگ

 _(ناتسز وخ)س.نمادتقآ :ممطظست

 اس هزاتس س 4٩ هرابش -  ۳۳ هحفص

 امنیس هراتسیراکتبا تاقباسم یرس زا

 !هداشگ رس تکاب
 دشدمها وخ هدن رب نآ دد ناگدننک تک رش همه هک کاهقباسم

7 
ِ 

 ؟دننارخ یارپ

» | 

 یمیدبوبلاج هقباسح لبن هئعع ه زا []
 زا رن لاقتسا هرون بیجم تدح نیا يط رت هک

 ا یشفسشف , دوشم تتایود .نآ یارب هما

 زرد ات دات زود را تس میحس

 هند رگ

 یلاسرا یاه خسا هن .رداسرا کاه
 مد اب 4

 رد میحس یاهخسابیقیام و دوشیم هدرادگ زانک هقباس
 اشک رس تکاپ ههاسص هتفه ره ستفگ هک هنوکناه و

 هم هع ره دناهدادمیمسمساب هک یناسک هیلل نیب ام هب تسا

 ددرگیم لاسرا اهت

 یناک هبلک هب هقیاس تم مامتا زا دم

 . دقت تانک دلح كياسهناتس رهشرن و اصنیس طیلپ ثكب
۳ 

 دش دهارخ ناک دی

 ۰ هی

 نا رهت

 میدن رب زحرش هب اتم «زاج ه و ماجنا

 ی ِ وه طبل ون رتس توسطیص ثكي »زا

 دا یاتکلا موس دشاب لبام هدنرب هک نارپا هطقت

 هلححم الا رتشا هامهس مهنپ هدن رب و هلحع هلارتشا ها شش

 اس رف یتفابردیاص همان شاد بک رشت یاصا طرش  ۱ ِ 1 ِ

 ۰ مع

 گل *
 تسامسابهدنتسرف مان و قبقد سردا

 ی
 ۱۷ هدنآ لمع هب هتفه نیلو

 هک ینک هع هتفع راهح ندش یقرجس زا فمب

 و دم تا ۸ 42 اسس رد ش

 هدید هداتگ مست اب لوا هفه هقشاس هنر د رشت ۴ ِ ۳ ۰

 تعمارع + تنوک لامرف 0 ِ ۱ ِ 1 ب ۴
 دهد عالطا هنحس

 : نا رهن نا۴ دن رب

 زاتابیعطصمناب اف دمحم ؛.یجتک ملص:یلامک یلملادب هد

 »وا وب دهم رسان یار یدهم , یندنح

 : اهناتس رهش ناگ دن رب

 اهم
 رسل اب

 و بت یفانم میهارب یجراح هیطاع
 پول مسابعاشر دفحف یمالف ثرمویک 9

 هواس) .یلیکو داوح دیس ادم

 ایتس" ۱ سیهادن مار

 آ هتعغ

 نا هچ رم

 5 میهارخ رفرحعار هتفه نیمون ناگدنررب هد

 هدابک رس تکاب هقباسم



 رو و و رو رو 8و
۳ 

 0 کد ی اصل را ای

 تخعاپیامنیسم ورگنیرتب وقر ثامنمد و دهتفه ژاغآ

 ۱ نامک نیگنر-نوفسیت انیاس - نارن (.تایفیساپ لاس رویت وا
 / (شیرجت) (راتسآ و اب رد 2 تم و 99

 اس هات هات ات

 ٍِب میخ

 9 رنج

 مس نور

 به هی

 ی و

 مي «يص ب

 و هسجم

 ۳ سی ۲ ی ی

 امنیس هراتس سس 4۳ هرامش - ۳۳ هحفص []



 ) هیقن) یئوح رهم یایند
 تسیاهدنگ یلیخ شسرپ ؟ یرگید رب
 نآ یارب نا وتیسن ی الاح ر

 ریسیا و تر دی , یحساپ

 ایم ییخش + از ات
 لماتشاهراپرد دناوخودپد ار قرشو
 «منادیمن دسریم اعکی مدآ هرات اف رک

 ۳ لب تیس یک رح

 بیو ی ر شفرح
 هسچ ؛ رعش هچ , رثت هچ - شاینای
 هدنامهفیوت هب بس شداهپ|یماعترد رته
 -. ینک حوا ریظنک دراداو اروت
 ,دزعآرد و اب یوشكيدرت واپ یلعب

 دوشب وا درد ات دیوح روج و مسج
 یپ .وا قثع ؛ وت قتع و وت درد
 نیا تناءاگناج یئالقت هدنزيم روز

 طیسرم

 یلاحب اللصا ؟ دسريموتباپآ . تک خب

 هک منادیم طقف . منادیمت ؟ ریه

 نشخاس و نتهر نیا و تک رح ی

 تسد تفاعات . تص نفر مه زاب و

 ضحم تلظ , یتفایب و ینزن یئاپ و
 تیاپا رس دنکیم یقرف هچ حم روناپ
 رد یورب : یوش چیه « دربگارف ار
 ارچ یسربیم رچب تپدپا قسع

 و ین هافر یرادعم

 یصع و شوئفم و هدیچیپ ؛ تینما
 مابین ار اهمیا همه هتبلا . دنوشیم

 هک ار یقلع نیا رکا تسا هابتها و
 لوح و نم زا تسنم تخانع هداژ
 ردقچ ره و . مهب میمعت .نمشوح و
 :نتشاد رتشیب ییارپعمط و یصرحنپ ۳  ره ۳۹ یا

 تیز«وش دوخ ننش ,ریج یا

 ؛ دبايیم شیارفا ۰ تسامنامز نیا
 دوشیم « یرگید» مه تسن نامه

 هک یگانا اپ , امنناسا ناویح كپ
 ضد

 !دیددیه4

 ندرک دوبان و ندیرد تیلپاق ءوتلاپ
 تا یئالویه یزاپ ثاپ .دراد اروت
 یلو رابزوخ و نثخ یکدنژ ی
 مه ناحب رک هجب لثم هنالهط

 ابم .گاينکت یح و مياهداتف

 یقطنم» بخ و مين زيمدايرف ومیودبم
 مه ار شمس و , میا + تسا
 اهرتقنآ نم منادیمن دست ماهتلذک

 بت زا رب منادپ هک مت ثدنمشناد
 وخیلکش هچهدبآ اپ و دشاب دپاب

 نت وینو رگ ددشز

 تلیس .دوشیم چیگ مداهک تسادایز

 دوخ اپ دراد محاروت و .دوریم اسآ

 و مین

 تشاد

 یداعریغ یاهقش- #9

 ,و یاهملف یاهمدآ ی دزارت -
 یاهمدآ .تل طیحم ایاهنآ یرب# زاان
 لام دنرع رظنب : ون یاهملبف یلسا
 یناضف و دنته نآ رد هک یلبحن
 . دنتسیپ «دنشکیم یفن نآ رد هک
 هتلا داراد زیچ كب یطرفم قشع

 ,دراد یداع ریع یاهبه نانیاهغشع
 , ۱رهقالعدروم رج نآ هک یتقو و

 رام ص ۵ .تجلیم هتسب ز

  .دننکیم مای . دنسیم رظنب

 اینآ ییماق و اه نتسخ اپ هب
 یزیگناات دراد ینطاعیاههئیر رتشب

 اهمایق نیا . یفرط زا و یمارم یاه
 درف كي هلع رب هکنآ زا لبق !رثکا

 ثاب هیلع رب «دنشاب پیت ككب یتح اب
 هک دئتسه یلعیحمهبلع رب زین و متسیس
 , تساهدنارورب ار متسس نبا

 ميل زی فرح «طیحم»زا یتقو» -
 رو نو جو

 یتقویصب . میشاب بطاومیردق دیاپ
 رد هک یطیحم لام اهمنآ» یئوگیم
 یضن نآ رد هکیئانف و دته نآ

 وت فرح تشپ رد «دنتسین دشکیم
 هد عمه کو

 مينايمو .ميمانتيم هک ار طحم نیا
 مدآ رگ یپ دراد یتایصوصخ هج
 رس لاکشا دنرادن قلعت طیحمنیاباه

 فرط زا «۰ رگید ریچ هنو تساهمدآ
 مح كيتامگد یاهتسسکر ام . رگید

 دوخ طیحسب تبش ملیف نیا یاهمدآ
 صخنم زبچ هک «طیحم» اهادناهناگیب
 زبنطیحم دوخ هکلب تین ینلکاس و

 و تساهناگید هوخ تسل , یرابتعاب
 یانف و طبحم نم بارم احئیا رد

 شوتفمهع ومجم كم , تسا «رابد نیا»

 یابند نیا تسا یثءهراپ هراپ قلم
 بیرغیاهداشت زاهدنکآ . ام ینونک
 . دلاثث وه

 هاگنو تب ار اهمنچ ناوتیم
 دنکفا ؟رنک ویو رم یهاگن ۳ هد رکن

 قبرطیدب سپ . دوخ راک. یب .تفر و

 و یداع.نادنچ اهملیفنیا یاهمدآ
 رنگید ترارب « , دتیف یمیبط
 یسوصخ «تیمقوع» نیاردروجسف رس

 لمعلا سکعوی رحهحشتت رد و «ناخهاگن

 -- یمادیپی رگید داعیا ناشطباورو

 یح و قاتخا یتح « یگسخ
 یئوجرهم 7 دسانشیمن مه تسسح

 داهنشب ۰ دهدیم ناشن هتسخ !راکشآ
 مراذگنار نامايف ح هیابندهک دنکیم
 ... رگند یتقو یا رب

 ماعت (7

 (هیقب) بش راتسرپ
 اسم دود وسع زا تقو ره . دیود

 -ء هبذج .دوب هدیدن ار وا اهلاس

 امن رابتخای ریما هک دوب نانچنآ

 زاورپ وا فارطا رد ساهشیدنا

 وا دیس هک هناخرد یولج ریما
 دومن كنرد یاهظحل

 رد !دیهب ٩ ایت ار هاخ رد كثز

 * تلاحخ

 دروآ

 هد راشف ار كئز ریما هکتپا زا

 داج هکیلاح رد وئیم و دش زاب
 رداظرد هناتسآ رن دون هدرک يسهب

 دوب ناشبرپ ۶ برطبضم ویم فایق
 دبد رد تشپ ار ربعا هکنيا ِ

 افاو دروخرس شرس زا رداچ
 : تفگ ریما

 دعوا . وئیه مالس -

 شسادح و فافشهاگن ونیم

 دا ریما نامشچ رد ذوب موصعم
 مالس . ها -

 تفگ ریما

 یچ ۰, ینوه اوج
 م هخس مریم مراد -

 یفو. دروخمهب شلاح پشید

 مامن راگنا « دز ار فر
 , دنتخب ر ریما نم اس رها

 سح هک تشاد تسوت

 ننمف وایتفو « تسا بجا رات

 تسا .نیگهق و تیارقن مف

 . دریگب اد

 نمب هدی ار هست -

 مربکیع مریم مدوخ -
 9 ار وتیم تسن ریما

 رد ناسا
 ناشهاگن یغاد یاهظحل یارب

 لش وْنیم تسد دمب . دنتخیر
 داد ریما تسدب ار

 یایسآ ی امریذاب ۳
 ۱۳ اس ناریت

۱۳۳۰۰ 0 



 !دوش 1 كي یادحان تساودوب ۱۰

 تفورتشیب .تسناوتيم بیترت نیاهب ۲
 (هیقب) نیتساد یئافوکش هیروطب و دنرادع ابرد یود ار دوخ
 یاهناخیز ورد رخ الابدرادیم راهلا شدوخ

 دم اهنآرسشیمه و هتخاس ۳ ایر رانک رد
 دوخ تسد هربچ هنسو ود و هناد 0 -ح درک دهاوخ یگدنز

 دراد ناملآ رد و هسنار ۳ باوجن 2 کج ۱ ق لاوئس ایرد هب ؟ی هلمح هفالع همهنیآ رد ار یرباصجرپا و ولدوصتم نمیب . تط < یه ه

 ! بت و میتسه وربوریرتشی تسود
 نا رم رد زور زور اعنیس هراتس

 لی و دبابیم شیارفا اهناسرهش و
 نیاب داربا هعقن نیرترود زا اهها ییاهنیلاعفزا یاهنوگ . هنخ اهبا

 رد دراداج . ددرگیم ریزارس هلجم  یرایبهک تلهنیس هراتس دیدج هرود ۱ددوخ بیج هقالع نی رنج 4
 هلر یا رد هک هیه زا ادنبا تماس :اتخم یقن نآ نا ریدرس نوج مامن ریعت و جزوات یوم هد

 ب س + و ک آر َ
 لب ر ر هل رانکیو مینک رکشت دناهدوب اب راپ ناگدنسونهورگ و رافص.م و شک ۶ »اتکا دوخت ی

 یه رگب اردوخ ناگدنناوخ تسدرگید هار تناوت نآ تسودامنیسو زوسلد يجموخ درج 0 ونیم رانک رد ریظ ۷  ۰ ۹ ۰ اب تسن یدیدش 1

 یا ردنانچههک میهد لوقو میراث گانامت و زاسلفیورشیپار یریدح زیلاپوناتسیا و داهب مرس رامین و تفگ شیاهبف
 ل و ی ی یلدنزیاه یراتفرگ هنافساتم یلو مزاس ۱۲ هدیا و ملاس یابنیس ثكب یتشاد , دیاخگب ینا ربا یربس و یگدنز ۹ ۱ ادنز ابرد داوج رد ناتسمزو

 متسیا زاب شالت و ششوک زا تسلاعفعو رشهناتسآ رد هک نونک!

 امنیسهزاتس

 هتشادگربما هاش یور

 سشدوخ یتخپدپهب .
 و دون هدرک توکس

 نچ هب هک دهد نعن ار تصرف نیا

 ندلارف" هب مروبجم و مئزب تسد یلمع
 !میوج هافکا ایردرانک ددناتسات لصف

 زین هدییس و

 مناهتف رگر ارق دیدجهرود لاس نیبوس

 امنس و یعقاو ناگدنلاوخ هوبنا اب

 ۱۳ کج هسب یئاخ هقالع

 1 و دراد ایرد رانک رد ناتسبان ندنارلک | هتکش تاملک هبرض

 دیسر !رقیلانثتسا و گر زب یاهبلیف لصف ُ هکتسایبردیبلاس راهچ هس هکنآ بلاج ! تردوتسلاخ وب ریمآ «
 و یرب حط « لس نا لعم نیا 7

  ابددرانک ولامش دد نوگانوگ یاه ملیف رد مایم . مدرکیمرب

 ریایماامنیس

 ٩ ناونسدباشزينلاسما یتح و دربیم رس

 امیامنیس ناگ راس نیتسخن زا اد یو ونیع . دش جراخ
 د لابقسا هپ 4 دروا باب

 درص ۰ ملیف رب یزاب رطاخب هتبلا و

 یاب ناتسبات عورش رد هک « ناشدیب
 هدناشک ایرد رانک و لاهشب ار هدییس

 ! سا | نیسهب . دوب غولش
 یامنب- ناگراتس زا یضعب اما و ۱

 الفا .دنراد تسود هک یناجنآ زا ناریا

3 ۰ 1 

 اد

. 

 تخادنا دیلک هلجف اپ هنیرس سن بس وگو هل ق 93

 وتمدراو 6۶۱متر ندرک یریسماکتههب و ناتسبان مابا رد |تساوخیمنشلد . درک زاب |
 ۰ « ابرد رانک رد شیوخ یراکیب تاقوا اما . ابن وا دیاایم 4

 62016 ۱۷ ی و نژیو 6 ملیف ,د هدنرل رسب ترهشیاهرسدرد زا رود هب | یابی « درک زاب ای
 اودننکي م اپ وتسد یبلاج یاههار هاگ | «..ردام .. رداع» هک ِ

 نیرتراکرب زا ینامز 4 نوباتک هطج . دزیم شر

 رتمک كنيا و تسا هدون امنیس نا رگیزاپ |هصافاب..دش برططم و لتارف

 

 ث

10 
1 

 ؛

 دراد امسس رد یتیلاعف | یفافتا درک یناخا

 وروژور نیتخن نامه رد وب هدیدرگ "1

 (هیقب) ایردو نان
 یروطب دننکيم هرود و هتخانش ار

 ,تفریمایرتهب هک تقوره .دسانشن ار وا یدادربملیفلامشردپمنک یا ۶ 7

 ج مناخنآ هک دنزن سسح تنوت ۳

 هدافتسایا رب هک هتشذگ لاس نوباتک 2

 تساوخپم4؟ یماگنه هب و یولهب ددنب هی

 ردب هکلهع زا اد دوخ تمحز هی یو همادا اد مایناتسی#ت ید 3 ٩

 + مه دئاچ « وبام ندیشوپ زا دمب تصحز رگیدوب نیازارتهب

 3 ی یه ی ملیف قباس هراتس نوباتک نامه دیس دیر

 یولهبردنب مراع , لامش یاوه و بآ زا درام ها "لم

 !یاهدع هدزادریب ایرد رد ندرکانش هپ

 هکنیا یارب زورلآ یادرف زاو درب ناتسبات رد هک یملیق را 9

 رتمگ پیئرت نيا هب و درکیم  لامش هب یرادربملیف لحم

 ناباپ ۰ تسا ینارپا

 یناجب ال یوقت لالجدیس یاقآ

 لا ناتسرهش مدرم یوس زار یلامباثج هتسیاش پق
 هتفگكيربت هنامیمس یلم یاروثیلجم یگدنیامن هب ناف

 نهم و هاننهاب هب تمدخ هار رد ار امش رتثت و

 یناج یقت دمحم

 اعتیس هراتس ب 46 هرامش بت ۲۵ هحفص (۲]



 رش یتلاح ره رد هک ارچ ۰ دیامنیمن یتطنم
 . تا لددرد و فرح دمزاب رش و یه
 .دنکیم لددرد یتاور هب زاسلیف هک هنوگنابه

 و تسلا بسجلد و هناب ملبف قاه سنا رم

 .تسا رادروخرب لماک یتسدکی زا ملف زاتنوم
 دهاوحس تز رپ هک تساهظحل ملیف حوا هلحتت

 حایتحاودزودب ار شرب یزایرس یوتلاپ همکد
 شاهدشلمفد رهجاما هدنک حنار نزوس هک دراد

 ؛ تل هدیدیم بوخ یراگزور هک یناگدید و
 ارخنتس رداق  هدش فیعح و هتسخ نانچنآ
 هک تالحل نیا , دنارذگب ن نزوس خاروس زا

 هک تل بجلد نانجنآ : دیامنیم ممه یتالوط
 هک مشت . دنرب فک راتخایب یجاشامت تفاع

 تدزفک نیا رگا . دنادز فک مه جراح رد
 یچاشامتهاگد بدزا زنطیعون رب لتح تاف وایها

 ناجیهد ار وا هک دوخیمن سا لبلد ؛ دوخیم

 تسا هتشاذگن وا رد یربنات و هدروابن
 نوجتسین هدننک هتح تالطل نیا میوگس

 هک بوح هچ و دراد نابرج ام یداع یگدنز رد

 هک میزاس ریوصت هدرپ رب ار یگدنر یاهنعفاو
 و تساد!بنک هتخنوسکآ ردیاه ملف نوج هن

 (دقیب)

 مک سو

 .هنافا زا رب ؛ یگراوآ زا رب یگنح ره لو ..

 نیانام رهق «رجنیلید» و بیقعت ورارف زا رپ ۰ ینابلاجس

 لوب گنج .. گنح

 اه رتگلاک

 زا رب
 : گنج

 ۱ روز كگنچ ..
 , دو ترش كاب هرابش نشد

 ۱ امنیس رد طقف بشما همان رب ۱

 نا رنا هراس ؟ و رام یامسس سلوا

 دم روا ی

 هدرسک ریخت ارن ارهت یاهامس بلغا هک
 اعفاو یتذل هچ . تل زیگنابرط و شختذل
 !تیعفاو لرد و یقیفح یگدنز كي زا رتالاب

 ار یهار داد ناثن ملیف نیا اب ثلات دیهخ
 شیاج یللملانیب یامبیس هصرع رد هک دورع

 ار ملیق نیا ناوتیم تارجهب و تسل هدوب یلاخ
 نتفرگ و لهب رد . داهن ما«تلاف دیهن یابنس »
 هک تیرورض هنکن نیا رکذ اهفرح نبا مامت
 دوملش باختنا هک یاهژوس هب تسن میلنف نامر

 رته هچ و دو ینالوط هدنابامنیم دتم رتثس و

 هکارچ . دشیم هتخاس رتهاتوک نامز اب ملف هک
 .تهنونکا هک دوس نیا زا رتشبشاذاج

 .تسایبوخیلاثامنسثلال _.ديهش هکسیا رگید
 یتقو هک ارج. تسانثآ هژوس و ربوصت نادز اب

 رگنان شاهژوس و ابوگ شربواصت .دنکیم ی
 شدوخ ۰ تسا شلیف یاهمنآ توکس و تالاح

 نیا و دنییم زابنیب ملیف نتم یقیسود زا ار
 یوب رگاخانت ندروآ ناجیهب یارب . هلسو
 یرادربملیف نیضرد. دوریمن هدننک كیک یادح
 یاضف هب ولراه گنشوه قیقد و بوخ و یگنر
 ها مه و تسا هدرک یناپاخ و روم كمک ملیف

 یروط یزادربرو و اهگنر ثلا دبهش تساوخ
 ۱ ی

 7 بیگ دا وناخ یسک یاهملیف لصف ... دبسر ناتسات لصف
 اب ار هنازور یگتسخ تعاس وددنناوت هه ٩۳ یناهبلف لصف

 ۱ دننک عفر روآ ههتهق یسک رثا كب یاثامت

 امنیس بشمآ همان رپ ۱

 / را ورآ تسدکب ریظنینیدنکملیفیبا یاشامن یارب
 ۱ !! دب روا ها به یک د ی

 كّسج

 ده هم
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 ملیف یاهمدآ ریظن ار احف هک هتفاب شرورپ

 .دهدس هولج ناجیب
 هک داد ناش « ناجیب تعبط » لاح رهب

 ها رد لباف و بوخ میلیف بلاط اعفاو رگاشامت

 نوح وی شه میلبف زا هاش و روصت فالخ و و

 [2 . تی رازبب

 (هیقی) یبرجن یامنیس
 "یهگناو دنفايمهار نییرود هپور یرتخد نآ

 هللم نیا شامزا هب دنابسجیم .نیمرود

 ةيشح اهنبا هک دهدیم نان رتخد تشسکبا

 درب دب یه تاپاب

 :تهج . تساءاربورشسو اکیرمآ رد هک
 هقب رط» ,«كيابنوح مان*

 یه نود یشوررهداس تسپ راه 1

 ً ط دنلپ وا تسد یور یگرس رکایح

 نودب هر امن رملیف الصا هکنآ

 یرایب «یارحت یامنیس» ! دزادنام

 هتف رب راکب زگ ره البث هکار یلاهشو
 هد لصاح یاهعنو رک ره شال نا .تسا

 ق هنوگ رهابو ملیف زا یاهژات عوئره

 ح و هحاس «ینیمزرب ز ملیف* طسرت

 » ملبن هکنیار ملیف تیفیک

 ددرکیم رقرادهمادو طب

 جوی وجوه نم
 ۱ 

2 ۹ ۶ 0 / ۹ 

 ات ی جن ی ی ری

٩۹٩ 

 ت



 ... هتفر تسدآز ایاهلاس یوجتسج ز

 -یسم 4 ماکته نآ رد,
 اهیماکان ۵ اهیتحاران

 نامسچ یاهمجاف اب تسا

 سشربدپ لمحت هک مدش

 یناسآ هب نآ زیک

 یهح رمیب محز . درک

 داب « مه زونه و تفربدپيمل
 نم تیقفوم یمامت . دنکیم مراز

 هولج « مدنزرف ماکنهیب

 تفر هک وا . دهدیم زا
 دوحاب ارم هفالع و روش ۳۹

 تفومامت « مدرک یمسنآ زا یب
 دیاش« منارلگب ملیف رد یزای ۵

 تسزا زیزعرم تبیصم هب ندیشید

 داب هک منادم امآ .دراد مزاب

 ۰ قیمع یتبیصم خلق ی

 بدز هفرح سح و هدیشکمهردآو
 شدنفگ هبشسرپ نپااب «دریگیم

 یضییم هنوکچ ار هدنیآ ۲

 یمحش یاهرایم اب ملیف كي
 ۶ دنکیمن

 «منفگ دوب هچ ره ار هتشک
 ساسحا یهاگ ۰ تسیرکید رخ

 ادیشوخلداهنت . ماهتسخ امقاو

 «حرطم ملیف كي « بوخ ملیف
 هاکچیه هک هتشل۴ رد .
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 ناورش ریما

 نیازا و مینک بلج نایطیحم
 ناریا یامنیس ندرک یناهج ل

 . ميرادرب یاهدنزاس ,
 نامدوخزا دافتنا هب ناورش ی

 هدننک هیهت هکنیاو ميئزم ف
 . تسا هالپ

 تلود هک مدوب دهاش ابعخش ن
 ردهک هچنآ اما - دراد ۱

 زاتافرعب طتفو مياهدوب ورکت

 ها نارکید تیعفوم نتفرگ

 نسیا زا ميتسناوتت ام اما - دش

 2 , می ریکبه رهب اهتیم

 یناص لح ار هچ امش .. 3
 1 دینکیم اب

 دلرتشم ملیف دپاب - ناورش
 یکیاب نتسبدادرا قاب میيناوتیم

 ی
 راشع یارباد یجراخ

 .تسالح هار نیرتناسآ نیا
 تسناونودرک نینچ زین ,

 (هیقب) . . امش یکنیکت تالاوئس هب خساپ (هیقب)
 .دندوب هداد روبع ار ناشدوخ كنر مه یاه كي هک ماهتشادن نانچ یتفارف و لاجم

 مه نیا زا دعب « منک هنارا یدچ ملیف
 تقیفح « تشاد مهاوخیناوت وشون منادیعن
 ینادنچقوش وروش , نم الاح هک تسنیا
 وماهدوبهچ منکیم رکف هک یتقو مدادن

 نایمنیاردهک یسک اهنت منيبم « متسههچ یاهبرض ۰ مرسپرتارخلدیلرم
 ااح نم . ماهدوب نهدوخ « تساهتخاب

 زا هدسننک هیه معهک متسهیتیعفوم رد
 رااشامن هکنیا مه و دراد تیاضر نم

 نم « دنکیم لابقتسا مسیاهراک زا
 اهدرواین تسدب نازرا اد تیعقوم نیا
 ناوات : ۴۱4تخادر پنآ تباب ینیگنس ناوات

 ,«.ار هتفرتسد زا یاه لاس نیکنس

 دهاوخیمتمرف نتخاس بوخ ملیف
 تیمکرا ۰ یلک در ار تاداهنشیپ دیاب

 هک ار یملیفتصرف رس و یهاکب تراک
 ابا هزات . یزاسب دنکیم تدونشخ

 ؟ درک دهاوخ لابقتسا نآ زا رگاخامت

 ۱ رقهف هب هرابود دراد رایس لامتحا

 هک متسین یمدآ رکید نم و « یدرکرب
 هتشاد ار متيلاعف لوا یهرود لمحت
 « تسین نم دن یزرنا نآ رگید , مشاب
 مه هک مزاسب یملیف مئاوتب شاک ابا
 ایمدرم مه و دشاب هتشاد ارم یاه فرح

 + مناوتب شاک « دنک اضرا
 مامت [ت

 زاب زام دالیم: زا دوش ٩تف

 (هیق)

 اپ هک ماهدرک یمس هشیمه نم -
 -منک راک نامزیاه تساوخ و طیارش
 تقوچیهو , مشاب ورعلابند هکنآ نودب
 م۲بلا یفوم یاه ملیف زا ماهتساوخن
 مدوخب قلعتم ملیف نآ رگا یتح مریکب

 هاوخرطاخ نتخاس زا سپ 4 دینیییم

 رفعجوهسابع ) لثم یخیرات ملیف كي نم

 . . . ۰ متخاس (یکمرپ
 ,دناهدوب توانم رتس مياهيف

 هب رجت لاح ردرتشیبنم دینک لویف رگا

 ۱ ؛متسه ندرک
 ادینکپم هچرضاح لاح رد .... []
 شیامنهدامآ ملیفود العف ناورش

 «راکر سنکنمخالاو# رتنم و رتنع » مراد
 و دنراد یداقتنایدمک یهنیمز ودره 4
 ..هیهنتسدردمهلار« یبالق لتاف » ملیف
 ودار دیعس ؛ یدروناهپاكيب ملیف نیا رد

 مه ار نآ یهعق و دنراد یزاب یریم
 . تسا هتشو یبلطم دیمس

 ِِث
 دودممزا یکیناورش ریما كش نودب

 مان هک تسا یربنعم و قفوم نازاسملیف
 كسی یارب شورف نیمضت دناونیف وا

 يب ون یب یاه تیقفرم و دشاپ ملیف
 وتسا هلئسم نیا هدنهد نادت شیاهملیق

 یو اپ هک یزالکرب ناگشیب رله د

 ناشت «دنراد یراکمح شیاهملیف 2

 هیتر نادنمرتع هک دراد ینانیمطا . زا

 :دنرادیو راک هب ناریا یامنبس ناگدننک

 عوضومزایطاقنلماش دوبهدش هتهرگ یآ رتلیف اب هک یفیتاگن هخسن لاثم روطب
 عیضومیبآ یاه كد یبآ رتلیف نوچ دندوبیبآ كئر یاراد هک دوب یرادربسکع دروم
 * یلاه فیناکت پیلرن نیمهپ و دریگیم اراهنر رباس یولجو هناد روبم دوخ زا ار

 زپس كنر یاراد هک دندول عوضوم زا یطالئلماشدندوب هدش هتفرگ زمرف و زبس رتلف اب
 ۰ دندوب زمرفابو

 یبک د یفسو هایس (دیالسا) فیئزپ هخسن هسناگادج « فیئاکن هس نيارا « دمب
 غارچ ۷ زونه نامز نآ رب هک (روتکزورینب هلیسوب اه دیالسا زا كي ره و دش
 وب اع دوتکذژورپ یکع هب ره هکیروطبدش هتخادنا راوید یود دندرکیم راک یتعت

 دنک قییطت مه اب اهنآ طوطخ و دننفايپمص یدر الماک هک دنریگ دارف یدوط مه

 دتسدناسا رتلیف زا راوید یور اهسکعساکمنا ماکنه رد ژاب هک توافت نیااب اهتنم
 ساکعنا عقوم رد دو هدش هیهت یبآ رتلیفزاهدافتسا اب هک یدیالسا : هک بیئرتنیدب
 یاه رتلیف اب كيره زین اد زمرف و زبس یاهدیالساو یبآ رتلیف اب ارثآ زین داوید یود
 «یآ فلتخفسلات ساب دیالسا هس نلا نتفرگ رارق زاو دنتخادتا داود یود زمرف و زبس

 ساک یاهگر یاراد هک یگئر سکع نیلوا اهگنر بیکرت و داوید یود زمرف و زبس
 دمآ دوجوب « دوب یعیبط
 ره و جو جو وووجوج وج وججج یججج حج
۹ 
 ۱ سس دلگ (اجغیهین بشما همان رب 1 ۱ ۳ 5 : 7
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 ره یی رود . شراو گر : تترث+

 زین ول نفلتسا . تن ارگ باب
 را

 رد طقف زیم آ تیقفوم شیامن هتفهنیمهد ناب

 !دوشیمدراو اهدژا
 ۱ و و و یا

 امتیس هزاتس - 44 هرامش - ۳۷ هحفص )



 :رب یرظننتشون هناهبهب یلاهفرح

 ان و یراعتم ریغ یامنیس هکنپاهب هچون اب
 «هشیگ نتشادن تلع هب . یاهفرح ریغ مه ی
 دوششومارف لکر ولب و دنک طوقس ات تفرس
 رگیدرابکی« ناجیب تعیبط » ملیف شیامن  اذهعم
 دصآنوریب ربا سپ زا بوخ یامنیس دیشروخ
 بوض یاه ملیف زا هتخ و دسلا رگاتامت و
 .درک بوکخیم امیس نلاس یوت ار

 رسسغ ره هک ملیف دنچ شيابن هنافساتب
 تسکشا یتقو , دوب هنروخ نآ یور فراعتم

 اباهملیفنا زا یکی یتح و دش ورور یتراجت
 هتشاد ربنا رکا زا ناموت رازه ۲۳ لداعم یخورف

 مه ار ملیف یهگآ لوب یتح مقر نيا ) دش
 یامنیسنتشاد زا ار ناریا یاملیس ( درکن نصات
 رگاتامت نایم نیا رد هتبلا . درک دیماا بوخ
 دهعتیرگاشامت چیه ریز . درادن یریصتت چیه
 وصقر هکنلا فرص 4 ۰ ملیف كي هک تسا هدرپن

 رسیغ ملیف درادن دروخودز هنحص و زاوآ
 نلاس يوت ماعت تعاس ود دیان و تسا یفراعتم
 مه رخآ تس و دشکب هزایخ امیس كيز#
 كارتار میس نلاس هنا رکفتثور راعش یریداقم اپ
 و دوخ نیب ه تسا يسک قفوم زاسلیف .دبوک
 لسب دناوب و دنک رارقر طابترا شرگانامت
 دوخ دیاقع و راکفا طابترا یا رب یمکحتسم
 اب .دنک روع نآ یور زا رگاشلمت ات دزاب
 لیددب . نازاسلیف : یدادعت تفگ دیا فلات

 یتراجتیاه ملبف راوج رد نا ربا یاهنس هکنبا
 رود و هنا رکفشور , یدح یامنیس كب دنمزاون
 هک دناهدروآ يور یلاعنیس هب , تسا لاذتبا زا
 شقلاخیا ربدنا وتیم لعقف و تسا یصوصخ الماک
 نارکا رد اهنت ه اهملیف عو نیا و دئاپ باح
 ثعاب هکلب ۰ دوشیمن ورنور لامقتسا اب یمومع
 مه یرنه حاللعماهب یاس زا رگاشامت زیرگ
 . دوکیم

 ره زا * تسا یزاسلیف : بوخ زاسلیف
 شایلامیس ناز و دشاب هتئاد رگالادت هتط

 لعحتوكرد ومهف لباق یرگاتامت عون ره یارب
 تسا « یلایمیک دوعس » شاهدنز هنوعن ؛ دا

 هجاوم نارکفشور لابقتسا اب مه شیاهملیف
 نلاسیو ار رگاشاهل لیس هکنیا_مه و د

 دیعا نیا هدننکه یهت هب و دنکیم ریژا رس امنیس

 .دزاستسدنیازا یلاه ملیف ممه زاب هک دهدیم ار

 موی یبوخ ملیف یتقو ابئد یاج همه رد
 طاقن یصقا رد ملیفنبا :دوشیم هنخاس هملک قلطم

 ؛ناريا رد یتح « دوشیم وریور لابقتسا اب ایئد
 ودراد یرنه كرام هک یئاه ملبف یحب ارج ابا
 ورود تسکش 8 تسا نامدوخ نازاسلیف هتخاس
 ثاریارد امنیس عون یا دوکر ثعاب و دوشیم
 ؟ دنرگیع

 عون ثدوب یصخش رد طقف دیاب ار شلیلد

 هک یلاجرد.درکو جتسج دوخیم هتخاس هک یملیف
 راقنآ شاهشیدنا و رکف داعبا دیاب زاسلف
 تاراشا و اه هراعتسا هب یزاین هک دشاب هدرتسگ

 شلبف یاه مخوحب رد ار رگائامت و هتشادن
 دیاب زاملبق . دراذگن اهنت ار وا و دنکت اهر
 دشابهتشاد روصح شلیف تاظحل مامت رد اعقاو
 دتهش بارهس » و دنک سح ار وا رگاتاعت و
 . :تسل هدرک ار راکتیا « تا

 هثیب رتههکننا ماعت ا « ناحیب تعط » ملیف

 روکد زا :درادن یفاضا عونتم یاه هنحص ۰ درادن

 نتمیتسوم زا یتح ۰ هدو هرهبی فلتخم یاه
 كيزایزراد هنومل اذهعم « تسا هتفرگن كمک مه

 . تسا لاقتنا و كرد لباق وقفوم یامنپس
 رگایتح ۰ یاهقط و عون ره زا یچلثامت

 هنک ) « نامنژوس »ملیف نانامرهق ب تن

 هسرغ (تساهمدآن سهزا یکی هکلل ؛ نامرهق
 وا هاره و ؛ دنکی م سح ار وا اذهعم ؛ دخاب

 دشکی م یقن «دنکی م فقوت ؛ دوریم هلر اپاب

 دشک يمسفن ۰ دنکی ع فوت ۰ دوریم هار ایاپ
 .دنکیم سح ار هوننا و جنر و

 ؛یاهفرحیامنیسزا ندورود اب ثلا دیهش
 شنامزو شدوخ صاخه هدروآ یور يلاهنيس 4
 و توکس ؛ شارآ نآ رد هک یلامنیس . تسا

 .دنراد الاو یئاج هوننا
 مدامقافتا كي زا دع « تلا دیهش نیرود
 دباییم یاهات لکج نانزوس هی یگدنز رد

 جوا زایاهعتنب نآ ندو «تسار » هک,

 ,نابنزوسكي یمريب یگدنز . دسریع یتنکش و
 دیدزل دنکيم یگدلز هداتفارود یاهحقن رد هک

 دوخ نیرود وا و « هدناهنرود ثا دیهخ
 هدا و ناخ نایم 4 جیار یاهیزاب تسترآ نودب
 ینشناهلاس رگا هک یاهداوناخ , هدرب نابنزوس
 جیهرآ لوا زور اپ « ینکاثامت ار ناتیگدنز و
 هک بوخ هچ و رارکت و رارکت . درادن یقرف
 یایهنحص داجیا رد تلاخدت ارج ثلا دیهش
 فالسخرب تسا هدرک یعس و هدادن دوخب یفاتا
 حسیار یاه لاجنج زا نازاسلیف زا یضعب
 دنامم رودب نکرپ ناهدیاه راعخ و یرنه

 دامز نتشذگ و رارکت و یتخاونکی هلئسم
 یاه مدآ بیصآ هعارب هوالع هک تیزیچ
 وتیم لقتنع زین رگاشامت هب ۰ تسا هدش ملیف
 داح زا دنا وتبمن ملیف یتالوط یاه نالپ یتح

 محودهاکت هملک قلطع موهفیب یگدنز كي
 , دناشنب شاهدنتس ناهد ر

 اجئآ ات ار دوخ یهاآآ تلا دیهش

 ا ودریگی مار شعلیف نامرهق جم هک دهدیم
 لاطن رد شرمع وا هک دهدبم ناثن هیلک
 « شفا رطا رد 4۳ یلایند زا ینوگ و هتشذگ

 ۵ هک دنکیم رکف دیاش و تا ربخیب درذگ

 بم زهکن نابه و دشکی م یشن طقف هک تسوا

 وخنامه .دنکیم یگدنز شور وا 6 تب
 و دی راد مماد«شرسپ هک رهش نالف دنادسن هک

 دار یگتشنزا هقرو یتقو اب و تساجک
 ودنا ودرد و یزتناف تلاح نانجنآ دنهدس
 تن یعباجف داجیاهب جایتحا هک دبآ م شیب

 اد نتفرگ جوایا رب جیار یاهیزادتسیترآ
 . تسن

 !دنرکی عس ثلا دیهش هکیپا مامت اب ایا
 -ب توجیه شنپرود و دشاب رظنا كب طقف
 ؟ هراطعنتسایگد نزكیدهاش رودزا هک رگائامت
 شراک نسح نیا مک .- دشاب ملیف هداس عیاقو

 مگ اشامت تاظحل زا یاهراپ رد !ذهعم - تسا

 لسیلد امازلا ملیف یاه مدآ هک دنکیم یح
 ۱! یتح تسا هلشیم یرادرسلیف اهنآ زا هکنيا

 بسالوادتم ناشیگدنز رد هک جیار یاه فرح
 اهمدا ینالوط یاه توکس . دناهدرک یراددوخ
 جسلیف هب یرتیعقاو یاتف هک دودیمن ننا لیفد
 دروخرب رد اهتوکس ننا هکنبا اصوصخ . دهدب

 ؛بادا نانچنآ هاگ ردپ و رمپ و ردام نیب یاه
 «داسنسک ی م هولجیعقا و رغ یلکشهب هک دنایس

 تافاعتا نیرتیئزج رد یتح اهمدآ هکنپا رگید
 فرح مه زاب - نییرتیلک هن - دوخ یگدنز
 هک تسنيا ثلا# دیهش لیلد رگا . دننزیمن
 محنلا ۰ دناهلخ رییودنرادن ندز یارب یفرح

 هحفص رد هیقب






